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Áprilisi időpontok
az iskolában
Az idei évben a tavaszi szünet április 5-től
10-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
április 4. szerda, a szünet utáni első tanítási
nap pedig 11, szintén szerda.
A leendő első osztályosok beíratása április
12-én csütörtökön lesz a Kisiskola nevelői
szobájában 800–1600 óra között.
A tavaszi hulladékgyűjtésre április 20-21-én
kerül sor.
A hagyományos művészeti gálát április 27én rendezzük meg a művelődési házban, a
művészeti iskola növendékeinek műsorával.
Iskolavezetés
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Fontos pályázatok!
Jászfényszaru Város Önkormányzata helyi pályázatok
kiírásáról döntött. Erről olvashatnak a 3-4. oldalon.

Nemzeti ünnepünk tiszteletére

Fotó: Pető Noémi

Nagyheti és Húsvéti
ünnepi miserend

Április 5. Nagycsütörtök
· reggel 7 ó. Lamentáció
· este 7 ó. Nagycsütörtöki
szentmise,
szentmise után este 10 óráig
virrasztás.
Április 6. Nagypéntek
· reggel 7 ó. Lamentáció
· este 7 ó. Nagypénteki szertartás,
passió éneklése.
Április 7. Nagyszombat
· reggel 7 ó. Lamentáció
· este 8 ó. Nagyszombati
szertartás,
szentmise. Feltámadási
gyertyás körmenet.
Április 8. Húsvétvasárnap
· Kápolnában nem lesz szentmise.
· de. 11 ó. Húsvéti szentmise
a templomban.
Április 9. Húsvéthétfő
· Kápolnában nem lesz szentmise.
· de. 11 ó. Szentmise a templomban.

Március 14-én a nemzeti ünnepünk tiszteletére rendezett ünnepség első fejezete a
Csörsz-árok című kiállítás megnyitója volt
a művelődési házban. Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármester köszöntője és Petőné
Sándor Katalin citerajátéka után Farkas Kristóf Vince diaképes prezentációt tartott, majd
megtekintettük a kiállítást (részletes írás a
látnivalókról újságunk 11. oldalán található).
Ezt követően emlékeztünk az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc eseményeire
verssel, szóval, virágokkal. Wass Albert hazafias versét Szabó Zsuzsanna adta elő, az ünneppel kapcsolatos gondolatait Tusor Anita

és Tusor Nikoletta mondta el, majd a város
intézményei, civil szervezetei helyezték el
képviselőik által virágaikat a Petőfi-szobor
talapzatánál.
Az ünnepi műsort az általános iskolások
mutatták be a művelődési ház nagytermében.
A vetített képekkel illusztrált zenés történelmi tabló megidézte 1848. március idusát, és
a hősök emlékét.
Ez után került sor az ünnepi szerkesztőségi ülésre. A Magyar Sajtó Napja alkalmából
harmadízben hívtuk össze a Mi Újság Fényszarun? szerzői gárdáját. Az elhangzottakról
olvashatnak a 4. oldalon. Fotó: Pető Noémi

Hulladékszállítás Húsvétkor
Tisztelt Lakosok! Ezúton értesíti a Polgármesteri Hivatal a településen lakókat, hogy
az AVE Hevesi Városfenntartó Kft. tájékoztatása szerint a Húsvét hétfőre (2012. április
9.) eső hulladékszállítás – az ünneptől függetlenül – Jászfényszarun megtartásra kerül.

Így tehát kérem a lakosokat, hogy 2012.
április 9-én, Húsvét hétfőjén, mint minden
hétfőn, tegyék ki a kukákat, a hulladékot el
fogják szállítani.
Tisztelettel: Urbán Csaba
környezetvédelmi referens
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Pályázati felhívás
A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
(mint Közvetítő Szervezet) Jászfényszaru Város Önkormányzata konzorciumi
partnereként pályázatot hirdet a Városközpont Programalap (JFSZ-5.1.1./
FVR-2012) felhasználásával megvalósuló
„mini-projektek” támogatására.
Jászfényszaru Város Önkormányzata támogatást nyert el a „Jászfényszaru városközpontjának értékmegőrző megújítása” (ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0003)
elnevezésű projekt megvalósítására. A
projekt keretében megújul a Városháza,
a Városgondnokság (GAMESZ) számára ügyfélszolgálati irodát alakítanak ki,
megújul és kibővül a Régi Kaszinó Vendéglő és a „benti” Cserháti élelmiszerüzlet, üzletház épül a volt Pedagógus ház
helyén, közösségi udvar, rendezvénytér
lesz a Rimóczi Kastély udvarán. A projekt része a Városközpont Programalap.
A Programalap támogatja a beruházáshoz
kapcsolódó rendezvények, programok és
tevékenységek megvalósítását.
A pályázók köre:
· nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület),
· nonprofit gazdasági társaságok,
· társasházak, lakásszövetkezetek,
· szociális szövetkezetek.
Támogatható tevékenységek:
· kulturális programcsomag kulturális
tevékenységek, programok szervezésére,
· hagyományőrző programcsomag tevékenységek/programok a régi, kikopóban lévő hagyományok felelevenítésére (pl. mesterségek, szokások,
ünnepek),
· környezettudatos
programcsomag
figyelemfelhívás a környezettudatos
életre.
Rendelkezésre álló összeg:
11.469.000 Ft.
Támogatás formája:
vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási intenzitás:
100%
Támogatás összege:
minimum 500.000 Ft,
maximum 2.000.000 Ft.
Pályázat benyújtása:
2012. április 23-tól keretkimerülésig,
vagy 2013. június 30-ig.
A részletes pályázati dokumentáció elérhető Jászfényszaru Város Önkormányzata honlapján (www.jaszfenyszaru.
hu) és a Jászfényszaru Ipari Centrum
Kft. honlapján (www.jic.hu), valamint

nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatalban a Projektirodán (5126
Jászfényszaru, Szabadság tér 1.), illetve a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
irodájában (5126 Jászfényszaru, Ipari
Park 2535/3/A). További információ a
JIC Kft.-től kérhető Szabó-Fábián Katalin projektmunkatárstól; tel.: 57/424240; e-mail: projekt@jic.hu.
Az Irányító Hatóság jelenleg dolgozik a
Programalapok működésével és elszámolásával kapcsolatos dokumentum (Pénzügyi elszámolás részletes szabályai) ös�szeállításán. A későbbiekben elfogadásra
kerülő dokumentum előírásai miatt változhatnak a Programalappal kapcsolatos
dokumentációk.

Pályázati felhívás
A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
(mint Közvetítő Szervezet) Jászfényszaru Város Önkormányzata konzorciumi
partnereként pályázatot hirdet az Alvég
Programalap (JFSZ-5.1.1./SZVR-2012)
felhasználásával megvalósuló „mini-projektek” támogatására.
Jászfényszaru Város Önkormányzata
támogatást nyert el a „Szociális városre
habilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért” (ÉAOP-5.1.1/A09-2F-2011-0002) elnevezésű projekt
megvalósítására. A projekt keretében
megvalósul az Alvég tizenegy utcájának
aszfaltozása, csapadékvíz-elevezetés kiépítése, járda építése, közterület rendezése,
térfigyelő kamerák telepítése. Továbbá
szabadidőpark létesül, szociális bérlakások
és közösségi ház épül, valamint cigányzenész emlékművet avatnak az akcióterületen. A projekt része az Alvég Programalap.
A Programalap támogatja a beruházáshoz
kapcsolódó rendezvények, programok és
tevékenységek megvalósítását.
A pályázók köre:
· nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület),
· nonprofit gazdasági társaságok,
· társasházak, lakásszövetkezetek,
· szociális szövetkezetek.
Támogatható tevékenységek:
· kulturális programcsomag kulturális tevékenységek, programok szervezésére,
· sportolásra és egészséges életmódra
ösztönző programcsomag mozgással
és életmóddal kapcsolatos rendezvényekre,
· hagyományőrző programcsomag a

kulturális értékek megismertetésére,
· élhetőbb környezet kialakítását ösztönző programcsomag a lakókörnyezet
szépítése, élhetőbbé tétele érdekében.
Rendelkezésre álló összeg:
17.156.000 Ft.
Támogatás formája:
vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási intenzitás: 100%
Támogatás összege:
minimum 500.000 Ft,
maximum 3.000.000 Ft.
Pályázat benyújtása:
2012. május 2-től keretkimerülésig,
vagy 2013. február 28-ig.
A részletes pályázati dokumentáció elérhető Jászfényszaru Város Önkormányzata honlapján (www.jaszfenyszaru.
hu) és a Jászfényszaru Ipari Centrum
Kft. honlapján (www.jic.hu), valamint
nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatalban a Projektirodán (5126
Jászfényszaru, Szabadság tér 1.), illetve a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
irodájában (5126 Jászfényszaru, Ipari
Park 2535/3/A).
További információ a JIC Kft.-től kérhető Szabó-Fábián Katalintól, a JIC Kft.
projektmunkatársától; tel.: 57/424-240;
e-mail: projekt@jic.hu.
Az Irányító Hatóság jelenleg dolgozik a
Programalapok működésével és elszámolásával kapcsolatos dokumentum (Pénzügyi elszámolás részletes szabályai) ös�szeállításán. A későbbiekben elfogadásra
kerülő dokumentum előírásai miatt változhatnak a Programalappal kapcsolatos
dokumentációk.

Helyreigazítás

A februári lapszám 2. oldalán leközölt
Koreai Kulturális Központ megnyitójáról
szóló cikkben a felső képnél sajnos téves
képaláírás szerepel. A fotón helyesen Csoj
Kvang Szik, a Koreai Köztársaság kulturális minisztere látható, amint a kulturális
központ vendégkönyvébe ír. A hibáért elnézést kérünk.
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Jászfényszaru város
jövőképének elkészítésére

Jászfényszaru város
logójának elkészítésére

Jászfényszaru Város Önkormányzata pályázatot hirdet Jászfényszaru város gyermek és felnőtt lakosainak az alábbi címmel:

Jászfényszaru Város Önkormányzata pályázatot ír ki Jászfényszaru város logójának és jelmondatának elkészítésére.
A pályázat célja: egy olyan logó létrehozása, ami kifejezi együvé tartozásunkat, városunk, intézményeink értékeit, múltját, jelenét és jövőjét. Méltó és alkalmas arra, hogy Jászfényszaru várost reprezentálja.
A pályázaton részt vehet: minden jászfényszarui, vagy Jászfényszarut jól ismerő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság.
Pályázati feltételek: a logó és jelmondat tükrözze a város múltját,
hagyományait, gyökereit. A logó legyen alkalmas pólóra, fejlécre,
esetleg jelvényre is. Egyszerűen, néhány vonallal fejezze ki a város tevékenységét, küldetését. Ennek érdekében célszerű mellőzni a színek
kavalkádját, az aprólékos, részletes kidolgozottságot. Az embléma lehet szögletes vagy kerek is, de minden esetben követelmény, hogy a
grafikának harmóniában kell lennie a kerettel, egyértelműen utaljon a
Városra, jól felismerhető legyen. A logó és jelmondat együttes megjelenítéséhez álljanak összhangban.
Egyéb feltételek:
• A logó terve kizárólag elektronikus úton előállított lehet.
• Pályázni lehet egyénenként és kollektíven is, ám egy pályázó vagy
alkotó közösség maximum 3 pályamunkát küldhet be.
• A zsűri értékelését követően, a díjazott alkotás a Jászfényszaru város
logója, jelképe lesz. A kiírásnak nem megfelelő munkákat nem fogadjuk el, az alkotásokat nem küldjük vissza.
• A beérkezett, vagy díjazott tervekkel kapcsolatos szerzői jogokról
az alkotó/alkotók az önkormányzat javára mondanak le. Ettől kezdve
valamennyi jog az önkormányzatot illeti meg.
Technika: a digitális pályamű vektor- vagy rasztergrafikus lehet. A
digitális logóterveket pdf és szerkeszthető formában kérjük beküldeni.
ÉN
S
A pályaműveket két változatban
kérjük megjeleníteni,
az eredeti melO
YS
R
lett vonalrajzként is.
ZA R U VÁ
A pályázati anyag tartalma: az eredeti és vonalrajzos változatot is
tartalmazó CD, mindkét változat A/4 méretű nyomtatott képe, fekete-fehér változata, valamint a pályázó adatait (név, életkor, pontos
elérhetőségek, gyermekek esetén a szülő/gondviselő neve) tartalmazó
zárt boríték. Kérjük, hogy egy lapon csak egy terv szerepeljen!
Beküldési cím: a CD-n rögzített számítógépes eljárással készült
pályamunkákat zárt borítékban a következő címre kérjük jeligésen
beküldeni:
Jászfényszaru Város Önkormányzata
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
Kérjük, hogy a borítékon tüntessék fel: „Logó pályázat”
A jeligével ellátott, lezárt borítékban az alábbi adatok szerepeljenek:
• Név:
• Életkor:
• Alkotó lakcíme:
• Alkotó elérhetősége (e-mail vagy mobil telefonszám):
Pályázat beérkezésének határideje: 2012. május 31.

A pályázatot a következő műfajokban hirdetjük meg:
1. Rajz és képzőművészeti pályázat általános iskolásoknak
a) óvodás gyermekek
b) alsó tagozatosok
c) felső tagozatosok számára
d) 14 éves kortól felnőtt kategóriában díjazzuk a pályázókat

É

S a CD-n, illetve
Beküldési cím: a N
papír alapú alkotásokat vagy
O
Y S eljárással készült
R
DVD-n rögzített számítógépes
pályamunkákat zárt
ZA R U VÁ
borítékban a következő címre kérjük jeligésen beküldeni:
Jászfényszaru Város Önkormányzata
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
Kérjük, hogy a borítékon tüntessék fel: „Jászfényszaru 2020”
„Műfaj: 1.a) vagy 1.b) vagy 1.c)vagy 1.d) vagy 2.”
A jeligével ellátott, lezárt borítékban az alábbi adatok szerepeljenek:
• Név:
• Életkor:
• Alkotó lakcíme:
• Alkotó elérhetősége (e-mail vagy mobil telefonszám):
Pályázat beérkezésének határideje: 2012. május 31.
A pályázat értékelése: a beérkezett pályázatok értékelése műfajonként történik. A művekből képviselőkből, intézményvezetőkből, pedagógusokból és településfejlesztési szakemberekből álló zsűri választja
ki a nyertes alkotást.
Eredményhirdetés: 2012. június 15.
Díjazás:
1. d) kategóriában:
		
		
2. kategóriában:
		
		

I. hely 50.000 Ft
II. hely 30.000 Ft
III. hely 20.000 Ft
I. díj 100.000 Ft
II. díj 50.000 Ft
III. díj 30.000 Ft

Az 1. kategória a)–c) pályázók munkáit értékes nyereményekkel jutalmazzuk. A pályázók az eredményről, a díjkiosztás időpontjáról és
helyéről külön értesítést kapnak. A beérkező pályázatok érvénytelenné
nyilvánításnak jogát az önkormányzat fenntartja.
Bővebb információ a pályázattal kapcsolatban a jaszfenyszaru1@
vnet.hu e-mail címen kérhető.
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2. Írásbeli pályaművek (korhatár nélkül): várjuk azokat a legalább
öt legfeljebb tíz oldalas írásos pályázatokat, melyek tartalmazzák a
Város jövőképét, kifejtve, hogy milyen tervek megvalósításától remélhető a település további fejlődése. A jelenlegi épített és természeti környezet fejlődési irányait mutassa be egy minden korosztály számára vonzó településképet „lefestve”. A fenti terjedelmen
kívül a Város vezetése szívesen veszi a mellékelt ábrákat, illusztrációt, fenntarthatósági és gazdaságossági számításokat. Fontos,
hogy a pályamű megvalósítható és reális legyen.

PJ

A pályázat célja, hogy különböző műfajokban fogalmazzuk meg
Jászfényszaru környezeti jövőjének reménységeit. A pályázók feladata,
hogy különböző formákban láttassák környezeti életünk megújulásának vágyát, azt a víziót, amit egy ilyen változás meg tudna teremteni a
jövőben. A pályázó láttassa, érzékeltesse a szemlélővel, miért lesz vonzó
a jövőben városunkban élni. Mit kell megvalósítani ennek érdekében.

LA

JÁSZFÉNYSZARU 2020-BAN

A

Pályázati felhívás

JÁS

Pályázati felhívás

A pályázat értékelése: A beérkezett pályaművekből képviselőkből,
intézményvezetőkből, pedagógusokból és egyéb szakemberekből álló
zsűri választja ki a nyertes alkotást.
Eredményhirdetés: 2012. június 15.
Díjazás: I. díj 100.000 Ft. A II–III. helyezettet értékes tárgyi nyereményben részesítjük
A pályázók az eredményről, a díjkiosztás időpontjáról és helyéről
külön értesítést kapnak.
A nyertes logó a város hivatalos jelképe lesz, megjelenik a városi
rendezvényeken, önkormányzat dokumentumain, honlapján, plakátokon, szórólapokon, ajándéktárgyakon stb.
Bővebb információ a pályázattal kapcsolatban a jaszfenyszaru1@
vnet.hu e-mail címen kérhető.
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Pályázati felhívás

Építmény felújítására,
várost népszerűsítő
alkotás elkészítésére
Jászfényszaru Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé
tervek készítésére:
• I. a volt Béke Tsz. géptelepének bejáratánál elhelyezett autókeréképítmény felújítására, melynek új értékeket kell tükröznie,
• II. a Kiss Zsolttól megvásárolt romos állapotú Szabadság út 140.
házszámú ingatlan (pónilovas ház) lebontását követően tervek a
várost népszerűsítő kompozíció felállítására az üres telken.
A terveknek ki kell térniük az I. pont szerinti motívum lehetséges
hasznosítására, arra, hogy milyen értéket kell sugallnia, azt milyen módon juttatja kifejezésre, esetlegesen milyen hasznosítási javaslattal él a
pályázó.

ZF

A

PJ

LA

JÁS

Az I-II. pontban foglalt pályázatokat kísérőszöveggel ellátott vázlatterves formában, Jászfényszaru Város Polgármesteri Hivatalának titkárságára kérjük eljuttatni legkésőbb 2012. április 16. napjáig.
A két pontban foglalt
É terveket csak együttesenS benyújtva fogadjuk
el. A tervek elbírálásátNaYPénzügyi Településfejlesztési
és Jogi Bizottság
O
SZA
Á R sor.
végzi. A díjak átadására május
1.R
napján
U Vkerül
A pályázat díjazása:
I. Helyezés:
50.000 forint
II. Helyezés:
30.000 forint
III. Helyezés:
20.000 forint
Bővebb információ a pályázattal kapcsolatban a jaszfenyszaru1@
vnet.hu e-mail címen kérhető.

Mi újság Fényszarun?

A 2011-es év az adatok tükrében
Március 14-én a Magyar Sajtó Napjáról emlékezett meg szerkesztőségünk. Ez alkalomból értékelte az elmúlt év munkáját,
átadta elismeréseit és a kérdőív kitöltők közötti sorsolás nyerteseinek díjaikat.
Lapunk 2011 decemberétől az önkormányzat döntésének köszönhetően teljesen színes kivitelben 20–24 oldalon, 1100 példányban jelenik meg. Az elmúlt évben 85 munkatárs dolgozott a minél gazdagabb
tartalom megjelenítésén. A legfiatalabb „újságírónk” 13 éves, a legidősebb 60 év feletti. 28 fő 35 évnél fiatalabb. A hirdetések és más szervek általi hivatalos közlemények kivételével összesen 468 hasáb írott
szöveg, és a fejléc kivételével 318 kép jelent meg. Ez az elmúlt évihez
képest 68 hasábbal és 38 képpel több. Örömmel vette a lakosság a
karácsonyi dupla számot, amely az önkormányzat jóvoltából minden
fényszarui polgár ajándéka volt.
Polgármesterasszonyunk köszöntője után a fenti tényeknél részletesebben értékeltük az elmúlt évet. A jászberényi ARTANDER Kft.
(lapunk nyomdája) nagylelkű ajándékainak hála, köszöntöttük a legtöbbet dolgozó és kezdő ifjú munkatársainkat. Szép hagyomány, hogy
Ezüst Toll díjat is nyújtunk át ilyenkor. A tudósítások megszervezéséért
Kovács Lászlóné Hulyák Éva és Földvári Edit vette át a városi ünnepség után tartott ünnepi szerkesztőségi ülésen a szimbolikus elismerést.
Szintén Ezüst Tollal köszönjük Czeglédi Gabriellának, Berze Évának, Vitányi Szabolcsnak, Petelen Kittinek, és Kaszai Martinnak aktivitásukat.
Örülnénk, ha minél több fényszarui polgár választaná a város dolgairól való tájékozódás eszközéül lapunkat, ezért folyamatosan biztosítjuk az előfizetés lehetőségét.
Bordásné Kovács Katalin

FELHÍVÁS
országos tűzgyújtási tilalomra
Magyarország erdeiben a csapadékmentes és szeles időjárás miatt
fokozott tűzveszély alakult ki. A tűzesetek megelőzése érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium 2012. március 11-től országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el. Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig
érvényes.
A tilalom értelmében az ország teljes területén lévő erdőkben és fásításokban, valamint az erdőterületek és fásítások határától számított
200 méteren belül tilos tüzet gyújtani.
A tilalom idején tilos a tűzgyújtás a felsorolt területeken kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag- és gazégetést is.
A miniszter felhívja a közúton és vasúton utazók, az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók figyelmét, hogy égő cigarettát és dohányneműt ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák
el, mert az fokozott tűzveszéllyel jár. A kiszáradt árokparton, a vasúti
töltések mellett keletkező tüzek sok esetben közvetlenül erdő- és mezőgazdasági területeket is veszélyeztetnek.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság arról tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy az érvénybe lépett országos
tűzgyújtási tilalom ellenére a megyében ugrásszerűen megnövekedett
a szabadtéri tűzesetek száma.
A kellemes időjárásban sokan döntenek szabadtéri programok mellett, és a tiltás ellenére sok helyen gyújtanak tüzet kertekben, erdőkben
és mezőgazdasági területeken.
Ezért fokozottan felhívjuk a figyelmet a tilalom betartására.
Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, és azzal tüzet idéz elő,
illetve ha az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges, az a 259/2011.(XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja
alapján 100.000 – 3.000.000 forintig terjedő tűzvédelmi bírsággal
sújtható.
Fentiek alapján felhívjuk az erdőben kirándulók, valamint a mezőgazdasági területeken dolgozók figyelmét arra, hogy égő dohányneműt
eldobni nem szabad, azt minden esetben gondosan el kell oltani.
Kérjük a lakosságot, hogy égő cigarettacsikket ne dobjanak ki a mozgó járművek ablakaiból, tűz észlelésekor pedig a kezdeti „kis tüzek”
eloltása mellett azonnal értesítsék az illetékes tűzoltóságot és a terület
tulajdonosát.
Tekintettel a híradásokban bemutatott jelentős tűzesetekre is, kérjük településünkön is vegyék komolyan a Minisztérium tűzgyújtási
tilalmát, és fokozottan védjük és óvjuk természetvédelmi területünket,
erdeinket, és előzzük meg az értelmetlen károkozást!
Dr. Voller Erika
jegyző

Fotó sarok

Kaszai Martin Tamás: Naplemente
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Összefoglaló a testületi ülésekről
Az önkormányzat 2012. január 11-i
soron kívüli nyílt ülésével kezdte meg éves
munkáját.
Első napirend volt az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottságba, valamint a
Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Közbiztonsági Bizottságba új tag választása.
Az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági
Bizottságba, valamint a Környezetvédelmi,
Mezőgazdasági és Közbiztonsági Bizottság
tagjának Tóth Norbert képviselőt választotta a testület.
A soron következő feladat volt az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság
külsős tagjának megválasztása Balázsné
Dobák Angelika jászfényszarui lakos személyében. A következő napirend keretében
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dózsa György úti, Szabadság és Szentcsalád téri közvilágítási hálózat
korszerűsítésének kivitelezés tárgyában indított közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a Fabricom Electrical PVV Kft-t
(Budaőrs, Komáromi u.) választotta.
Az ajánlati ár 41.471.089 Ft + ÁFA, melyet költségvetésében biztosítja.
Pályázati kiírást fogadott el és pályázatot
írt ki Jászfényszaru Város Önkormányzat
jegyzői tisztségének betöltésére.
Megalkotta az 1/2012. (I.12.) rendeletét a közterület-felügyelet működéséről
és működésének egyes kérdéseiről, ehhez
kapcsolódóan a közterület felügyeleti feladatok működtetéséhez szükséges költségek tervezéséről határozott.
A Kormányhivatal szakmai tájékoztatása szellemében készült az előterjesztés a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásokról szóló
18/2001. (XII.14.) ÖR módosításáról szóló 22/2011. (XII.15.) ÖR hatályon kívül
helyezésére, mely szerint 2012. évben a víz
és csatorna díjak emelését az önkormányzat nyugtázza.
A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz,
hogy a Köz-Pálya Kft. 2367 Újhartyán,
Monori u. 30. az önkormányzat tulajdonát képező Jászfényszaru, Szabadság tér 18.
sz. alatti ingatlanon a Rimóczi Kastélyban
telephelyet létesítsen.
A Sportegyesület részére a költségvetés jóváhagyásáig, illetve a Sportegyesület 2011.
évi támogatásról szóló beszámolójáig a kérelemben felsorolt feladatokra, illetve eszközökre 500.000 Ft-ot biztosított.
Megtárgyalta és jóváhagyta azt az előterjesztést, mely szerint vállalkozói szerződést köt a VitalPro Vezetési Tanácsadó és
Szolgáltató Kft-vel (1082 Budapest, Üllői
út 66/A) a „Jászfényszaru Városközpontjának értékmegőrző megújítása” cmű,
ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0003 azonosító számú és a „Szociális városrehabilitáció
és lakossági integráció Jászfényszaru
fejlődéséért” című, ÉAOP-5.1.1/A-091f-2010-0002 azonosító számú pályázatok Támogatási Szerződéseihez szükséges

dokumentáció elkészítésére. A vállalkozói
szerződés díja összesen nettó 800.000 Ft,
az ÁFA (27 %) összege 216.000 Ft, bruttó
összeg 1.016.000 Ft.
A következő ülést 2012. január 19-ére
hívta össze a polgármester asszony.
A képviselő-testület a „Napenergia alapú
villamos energia termelés Jászfényszarun”
című, KEOP-4.4.0/11-2011-0016 azonosító jelű pályázathoz 69.195.650 Ft összegű önerőt biztosított.
A pályázat teljes beruházási költsége
437.000.000 Ft, elszámolható költsége
432.711.000 Ft. Az önerő összetétele: elszámolható költség 15%-a 64.906.650
Ft, nem elszámolható költség 4.289.000
Ft. Az összegek ÁFA-t nem tartalmaznak.
Jászfényszaru Város Önkormányzata kötelezettséget vállalt arra, hogy a 2012. évi
költségvetésében az önerőt elkülönítve szerepelteti.
A felső sportpálya világítás biztosítására
jóváhagyott 200.000 Ft-os előirányzatot
116.000 Ft-tal kiegészítette.
Czeglédi Gabriella
A 2012. február 1-jén tartott képviselő-testületi ülésen először a LEADER
pályázatok hiánypótlásáról és saját erő vállalásáról döntött a képviselő – testület:
• az „V. Tarlófesztivál Jászfényszarun”
717.741 Ft,
• a „Pihenj aktívan Jászfényszarun”
642.541 Ft,
• és a „Szent Család szobor – műemlék
restaurálása” 2.417.775 Ft önerőt biztosít költségvetésében.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Alelnökétől érkezett megkeresésre
válaszolva a Képviselő–testület Országzászló felállításáról határozott, mely várhatóan
a „20 éves a Város” ünnepség keretében
kerül megvalósításra.
A településen a közeljövőben felállításra
kerülő emlékművek ügyében döntés született. A szociális város rehabilitációs projekthez kapcsolódó önerős beruházásként
megvalósuló cigányzenész emlékmű elkészítésére vonatkozóan Tóth Tibor képviselőt hatalmazta fel a szükséges intézkedések
megtételére.
Jászfényszaru Város Önkormányzata
Képviselő-testülete jóváhagyta a Trianon
emlékmű felállításával kapcsolatos feladatokat, annak felállítása költségét és az
üzletház udvarán megvalósítandó alkotás
költségére 3 millió forintot költségvetésében biztosít.
A február 29-i képviselő testületi ülésre
Dr. Gottdiener Lajos helyettesítő jegyző
megbízását hagyták jóvá a képviselők.
A 2012. évi helyi közfoglalkoztatási
programokat támogató képzések megvalósításához ajánlattevők kijelölésére is sor
került az ülésen, továbbá a „Startmunka
program” keretében az eszközbeszerzéshez
kiválasztásra került a nyertes ajánlattevő

Rusainé Tóth Terézia helyi vállalkozó.
A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. ügyvezetője, Versegi László megbízási szerződésének módosítása szerepelt az ülés napirendi pontjai között.
Jászfényszaru Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
„Fényszarui Fiatalok Egyesülete” székhely
használatához, és törvényszéki bejegyzéséhez a Petőfi Művelődési Ház (5126
Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 1.) tulajdonosaként hozzájárul.
Tájékoztató hangzott el a talajterhelési
díj változásról, a rendkívüli hideg időjárással összefüggő feladatokról, a „Startmunka
programról”, az útfelújításokról, a Trió Tvvel kötött szerződésről.
A 2012. február 15-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjai között szerepelt
Jászfényszaru Város Önkormányzatának
2012. évi költségvetési rendelete megalkotása, és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2004. (IV. 30.) önkormányzati
rendelet módosítása.
A „Jászság Egészségéért” Alapítvány Alapító Okiratának módosítása vált szükségessé az alapítvány kuratóriumi tagok személyében történő változás miatt.
Kijelölésre került a 2012. évi helyi közfoglalkoztatási programokat támogató
képzés nyertes ajánlattevője a KELLA
Oktatás Szervező Kft-t (5100 Jászberény,
Csók István út 8.) és a képzés költségét vállalja az önkormányzat.
Módosították a Trió-Média-Jászberény
Kft-vel kötött támogatási szerződést.
Támogatást ítélt meg a képviselő – testület Pető Ádám Enduro világbajnokságon
történő részvételéhez és döntött a helyi
média megújításáról.
A Szent Család szobor – műemlék restaurálása érdekében a Római Katolikus
Egyházközösséggel együttműködési megállapodás megkötéséről határoztak.
Az önkormányzat segítséget kíván nyújtani 150.000 Ft támogatással az újonnan
megalakuló, vagy a bejegyzés alatt álló civil
szervezeteknek a bejegyzéssel kapcsolatos
költségeikre.
Andréné Marton Éva
A február 29-én tartott ülésen a képviselő-testület a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1)
bekezdésében meghatározott jogkörében
eljárva dr. Voller Erika 5100 Jászberény,
Platán út 7/F. szám alatti lakost nevezte ki
2012. március 1-jétől Jászfényszaru Város
Önkormányzata jegyzőjének.
Az előterjesztések tárgyalása keretében a
testület Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a „Jászfényszaru városközpontjának
értékmegőrző megújítása” című pályázat
keretében megvalósuló fotókiállítás előkészítésére és megszervezésére vállalkozások
részére történő ajánlatkérést hagyta jóvá.
(folytatás a 6. oldalon)
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(folytatás az 5. oldalról)
Ugyancsak ajánlatkérés jóváhagyása történt a Fogathajtó pálya és a Vasvári P. úti
közvilágítási hálózat korszerűsítésének kivitelezésére.
Rendeletet alkotott:
• a 2011. évi költségvetésről szóló rendelet módosítására,
• a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
9/2004. (IV.30.) rendelet módosítására,
• az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló
3/2004. (II.16.) rendelet módosítására,
• a pénzbeli és szociális ellátásokról szóló
10/2004. (IV.30.) rendelet módosítására,
• a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló 17/1995.
(XII.21.) önkormányzati rendelet és
annak módosításai hatályon kívül helyezéséről,
• a szennyvíz szolgáltatási díjak megállapításáról szóló 16/1998. (XII.16.)
rendelet hatályon kívül helyezéséről.
(Az önkormányzat rendeletei megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal
Titkársági iroda-helyiségében hivatali
időben.)
Határozatot hozott:
• Jászfényszaru Város Önkormányzat
törzskönyvi nyilvántartásának módosítására,
• a Rimóczi Kastély használatának bérleti díj megállapítására, iroda helyiségek
bérleti díja április 16-tól október 15-ig
905 Ft +ÁFA/m2/hó, téli időszakban
1.455 Ft +ÁFA/m2/hó,
• az alsó szint bérleti díja nyári időszakban 3.600 Ft +ÁFA/alkalom, téli időszakban 5.500 Ft +ÁFA/alkalom (1
alkalom=8 óra). A közhasznú szervezetek részére az első 5 alkalom ingyenes,
a továbbiakban a bérleti díj 50 %-ának
megfelelő összegű kedvezmény illeti
meg,
• a civil támogatások felosztásáról,
• a külkapcsolati keretből történő támogatásokról,
• a sportcélú támogatási keretből történő támogatásokról,
• a szociális városrehabilitációs pályázathoz kapcsolódó úttervek módosításából eredő többletköltség biztosítására
az előirányzatot 142.000 Ft. összegben
biztosítja,
• Jászfényszaru Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a „Friend, meet my
town” – „Barátom, találkozzunk a városomban” c. pályázatban partnerként
történő részvételről,
• a „Jász Íjász Egyesület” székhelyhasználatához, és törvényszéki bejegyzéséhez
a Petőfi Művelődési Ház (5126 Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 1.) tulajdonosaként történő hozzájárulásról.
Czeglédi Gabriella
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A XIX. FÉBE-bál
A hagyományoknak megfelelően február harmadik hétvége szombatja a
FÉBE jótékonysági műsoros estje és bál
időpontja, így volt ez ebben az évben is.
A rendezvény fővédnöke ezúttal Lengyel
Boldizsár Megyei Prima Díjas újságíró
volt. A hatvanas évek közepétől öt évig
művelődési ház igazgatói teendőket, felesége könyvtárosi feladatokat láttak el
településünkön.
Lengyel Boldizsár fővédnök megköszönte a felkérést, majd így folytatta:
„1965-ben jöttünk ide, azzal, hogy lesz
egy új ház és ott kezdjük meg a munkát.
Egy évet kellett várni mikorra felépült.
Örömmel látom, hogy az épület és környezete a közelmúltban megszépült, a
nagyterem ma már nem viseli magán
a szocreál stílust. Életünknek nagyonnagyon szép emléke volt, maradt Jászfényszaru. Rendkívül dolgos, nagyon
tisztességgel, becsülettel dolgozó állampolgárok éltek a településen. Rengeteget
fóliáztak, mindenki tette végezte a munkáját és én azt gondolom, ahol munkakultúra van, ott a kultúra egyéb ága is
virágozni tud. Így virágzott az is, ami
itt a házban született meg. Közel öt évet
töltöttünk itt felességemmel. Jászfényszaruról Szolnokra kerültünk most is
ott élünk. Évtizedek óta visszajárok Jász-

mélyiségét, Kovács Andrásnét, a Magyar
Kultúra Lovagját, pedagógust kértük fel.
Rozika a következő gondolatokkal
köszöntötte a báli közönséget: „…A
Jászfényszarun töltött 40 év alatt megerősödött bennem a kitartás, megtanultam, hogy sziszifuszi küzdelem nélkül nincsen siker, eredmény. Hiszek a
pedagógus lámpás szerepében. Vallom,
hogy a közösségépítés egyik legnagyobb
eszköze a művészeti nevelés, azon belül
pedig számomra a színjátszás. Bizonyos
vagyok abban, hogy az érzelmi nevelést
újra a középpontba kellene állítani, mert
az emberi élet az érzelmi intelligencián
alapul. Az 56 év tapasztalata alapján tudom, hogy a művészetekkel és a közösségek építő erejével lehet igazán a személyiséget fejleszteni. Váci Mihály szavaival
élve:
Mit ér a hűvös ész?
Több kell, az érzelem!
Ám nemcsak holmi érzés,
De seb és szenvedély,
Keresni, hogy miért élj,
Szeress, szenvedj, remélj!
Én remélem, hogy a Jászfényszarun
mellém szegődött tanítványok, színjátszók és támogatók továbbviszik ezt a

Lengyel Boldizsár, Kovács Andrásné, Tóth Tibor – Fotó: Karizs Evelin

fényszaruba Kovácsné Rozika jóvoltából
a Bakancsos táborokba, versmondó versenyekre zsűrizni. Mindig örömmel és
nagyon szívesen jövök, mert jóleső érzés
találkozni régi ismerősökkel, barátokkal…” Emlékező gondolatai után pedig
a XIX. FÉBE-bált megnyitotta.
A bál díszvendégének a Kiskunságból
származó, de már 40 éve Jászfényszaru
kulturális életének egyik meghatározó sze-

szemléletet, gondolkodásmódot. Minden vágyam, hogy a következő generációk továbbadják a megtanult közösségi
és szakmai értékeket, amelyekkel gazdagítják városunk szellemi és kulturális
életét. Kívánom, hogy őrizzék az őszinte
sírás és nevetés ősi képességét. Szolgálja
a ma este az érzelmek gyakorlását: örüljünk egymásnak, nevessünk, táncoljunk,
énekeljünk, gazdagítsuk emberi kapcso-
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latainkat, mert itt a farsang, áll a bál!”
A műsort immáron 17. alkalommal a
Körmendy László-díjas Zsámboki Zsolt
vezette, műsorvezető társa Cserháti Ágnes munkahelyi elfoglaltsága miatt nem
lehetett jelen.
Az igen színvonalas, sokszínű 90 perces
báli műsor Pál Hajnalka ének számával
vette kezdetét. Hajnalka nem csak szép
– hiszen az elmúlt két évben udvarhölgy,
majd a Bál szépe megtisztelő cím birtokosa lett – hanem szépen is énekelt. A
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Mihály szerzeményével is méltán aratott
nagy sikert. Miller Zoltán színész, énekes
négy számot énekelt, Máté Péter és Fenyő Miklós szerzeményeivel és dalaival
tette fel a koronát a műsorra.
A Vágó Bt. ízletes és bőséges vacsorájának elfogyasztása után a báli nyitó tánc
következett.
A Művészeti Alapiskola tíz növendéke
egy latin mixszel nyitotta meg a bált. A
koreográfiát összeállította és betanította
Bálint Éva Linda táncpedagógus.

Az est tiszta bevétele 340.000 Ft lett.
Ezúton is köszönjük a pénzadományokat és a tombola felajánlásokat, amelyek
nagyban hozzájárulnak az egyesület és a
Jászfényszaruért Alapítvány ez évi céljainak megvalósításához.
A www.febe.hu honlapon a galériában
Karizs Evelin által készített 57 fotót nézhetik meg az érdeklődők.
Az estről 3 óra 26 perc időtartamban
felvétel készült, amelyet Tanczikó-Ruis
Beatrix rögzített.
A XX. Jubileumi FÉBE bálra 2013.
február 16-án kerül sor.
Tóth Tibor

A könyvek általi
gyógyítás
Szakmai nap harmadszor
A Partnerségen alapuló iskolabarát
programok megvalósítása Jászfényszaru térségben nevű pályázat a soron
következő, 3. szakmai konferenciáját tartotta 2012. március 2-án délután.
A programot Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármesterasszony nyitotta
meg, aki a pályázat kedvezményezettjét,
Jászfényszaru Város Önkormányzatát
képviselte.
A Fébe-bál szépei – Fotó: Karizs Evelin

bál műsorában most debütált, bízunk
abban, hogy máskor is hallhatjuk majd.
Négy számot, három különböző stílusút
énekelt, különös élményt jelentett a Csík
zenekar Most múlik pontosan című száma. A zenei kíséretet a mezőtúri Berczeli
Endre zongoraművész biztosította.
Két fiatal művész Gonda László zongorista és ifj. Báder Ernő hegedűművész
sokoldalú és összeszokott duó. Virtuóz
játékuk nagy sikert aratott és maradandó
élményt jelentett.
Szabó Krisztina énekművész is új oldaláról, illetve tőle még nem hallott stílusban mutatkozott be. Whitney Houston
világhírű számával emlékezett az aznap
eltemetett művészre.
Ézsiás László Aranyharang- és Vörösmarty-díjas versmondó a tőle megszokott magas színvonalon két saját szerzeményű verset és prózát adott elő.
Az énekesi pályára készülő Dobák Attila negyedszer lépett a báli közönség elé.
Az nap érkezett haza Bostonból, ahol két
éves operaénekesi Master szakon tanul.
Az első ének számát Kacsóh Pongrác János Vitézéből az Egy rózsaszál szebben
beszél című dalt, a rangidős bálozónknak Dobák Pálné Bözsi néninek, nagymamájának énekelte.
A Nyomorultak című musicalből a
Csillagok – Javel dalával és Eisemann

A nyitó táncot követően Kovács Kati
Liszt Ferenc-díjas előadóművész műsora következett, közreműködött Koncz
Tibor zongorista, zeneszerző. Az est
sztárvendége, minden idők egyik legsikeresebb magyar énekesnőjének 60 perces műsorában a legszebb és közkedvelt
dalainak nagy része elhangzott. A közönség az ismerős dallamok hallatán táncra
perdült. A ráadás számnál a Próbálj meg
lazítani cíművel a közönség már együtt
énekelt az előadóval, a hangulat a tetőfokra hágott.
A további jó hangulatról hajnalig a
miskolci VIDIA zenekar gondoskodott.
Éjfélkor Barócsi József és Badtizi Barbara, a Budapesti Danza Táncsport
Egyesület tagjai latin táncokat mutattak
be.
A tombola sorsolás után a Bál szépe
bizottság döntését Molnár József ismertette.
A FÉBE bál szépe címet igazoló tanúsító oklevelet Misinkó Csillának, az udvarhölgy címeket pedig Kovács Renátának és Zsámboki Annának adta át.
A terem ízléses és szép dekorációját a
tavasz jegyében Harmathné Boros Mária
készítette. A színpadi virágkompozíció
Görbéné Réz Enikő munkáját dicséri.
A rendezvény egészét Harnos Miklós és
Fekete Imre hangosította.

Immár 3. alkalommal gyűltek össze a
program együttműködő intézményeinek pedagógusai, óvónői, valamint közvetetten és közvetlenül érintett egyéb
szakmák (orvos, könyvtáros, logopédus,
védőnő, mentálhigiénés szakember, művelődésszervező) képviselői. A program
2 előadást foglalt magába: Nagy Ildikó
projektmenedzser számot adott az eddig megvalósult programokról (nyári
tábor, felvételi előkészítő, szakkör, foci
és sakk bajnokság, kirándulás), pénzügyi
mérlegről, a beszámolási kötelezettségek
határidejéről. Majd a jövőbeli megvalósítandó feladatokról (tematikus napok: sport, egészség, gyerek, felolvasó)
illetve a program zárásáról is szó esett.
A beszámoló után kérdésekre is volt lehetőség. Így a válaszokban bemutatásra
került például a JAM program (Junior
Achievement: gazdasági oktatóprogram), amely Gazdálkodj okosan! szakkörként működik a jászfényszarui általános iskolában. Szó esett még a következő
2 szakmai konferencia (április 13, május
8) programjáról is.
A délután második részében Tegzes
Tünde irodalomterapeuta (a Magyar
Irodalomterápiás Társaság elnöke) tartott előadást a biblioterápiáról, bemutatva annak lényegét, illetve érintőlegesen
hasznos, gyakorlati tanácsokat is adott.
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Ez a terápiás módszer főleg angol nyelvterületen népszerű,
hazánkban még gyermekcipőben jár. Hasznosítása több, már
olvasni tudó korosztályt szólít meg, segítségével orvosolhatók
gyengébb mentális betegségek, szocializációs, kommunikációs
problémák. Az olvasmányélmények közös feldolgozása, érzelmi
kivetítése segít a lelki megpróbáltatások feldolgozásában.
A délután vacsorával zárult és természetesen jóízű tapasztalatcsere is volt. A rendezvény így elérte célját, párbeszédre hívta az
adott területen együtt dolgozókat, szellemi táplálékot is adva a
további munkához.
Nagy Ildikó könyvtáros-projektmenedzser

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Szépirodalom:
Agatha Raisin és a spenótos halálpite
Süveges Gergő: Apa- kép- írás
J.D. Robb: Halálos élvezet
Jackie Collins: Halálos szépség
Nora Roberts: Határtalan vágy
Isabel Allende: Kísértetház, Távoli sziget
Kettészakadt Magyarország
Osiris diákkönyvtár kötetei
Nagy Bandó András: Sosemvolt Toscana, Vár rád Toscana
Új skandináv krimik
Fábián Janka: Virágszál
Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet

Továbbra is várjuk a továbbtanulók szakirodalom igényét,
listáját, hisz szeretnék könyvtárunk állományát friss és jól hasznosítható szakkönyvekkel gazdagítani.

A Városi Könyvtár márciusi hírei
Itt a tavasz és megérkeztek a ropogós, nyomdaszagú új könyvek is, minden korosztálynak. A kerti munkák elkezdődtek
ugyan, de pihenésképpen a kertben is lehet olvasni.
Jöjjenek el hozzánk és válogassanak kedvükre az alábbi könyvek közül:
Szakirodalom:
· 15 próbanyelvvizsga angolból/németből
· 2000 feladat a „B” típusú angol nyelvvizsgára
· A latin nyelv szótára
· A politikatudomány alapvonalai
· Balkezes gyerekek
· Csillagképek kézikönyve
· Gombaismeret iskolásoknak
· Gyakori beszédhibák gyerekkorban
· Harci kocsik, tankok, katonai robotok
· Magyarország társadalomtörténete a XX. század 2. felében
· Organikus építészeti könyv – Makovecz
· Gyógyító mesék és Új gyógyító mesék
· Útikönyvek – Románia, Nagy-Britannia, Bulgária, Franciaország, Csehország és Szlovákia
Kicsiknek:
· A királykisasszony fogkrémje
· A királykisasszony fogyókúrája
· A kis katóka
· Bogyó és Babóca a levegőben
· Bogyó és Babóca zenél
· Disney állatmesék
· Kis felfedezők sorozat: A gépóriások; A dinoszauruszok;
A dzsungel
· A Futrinka utca lakói
· Janó, a városi egér kalandjai
· Thomas mondókás könyv
· Marék Veronika: A csúnya kislány
· Szélvész, az erdei póni
· Ragyogj, mint egy virágtündér
· Markolók- Scolar mini
Tiniknek:
· Vörös pöttyös könyvek: Téboly; Kegyelem
· Szent Johanna gimi 6.
· A repülő dívány
· A csodalámpa

Könyvajánló:
Szeretnénk figyelmükbe ajánlani ezt a
különleges, hasonmás kiadású könyvet,
amely az Alföldön, így Jászfényszarun is,
valaha élt jeles cigánymuzsikusokat mutatja be.
Hogy kik városunk, szűkebb pátriánk
szülöttei? Ebből a könyvből kiderül!
Nagy Ildikó könyvtáros

Tavaszi szakmai programok
a Városi Könyvtárban
A TÁMOP 3.2.1110-1-2010-0182-es, Partnerségen alapuló iskolabarát programok megvalósulása Jászfényszaru térségben pályázat keretében.
2012. április 13.
IV. szakmai konferencia
Előadók:
· Joó Emese múzeumpedagógus
Magyar Néprajzi Múzeum
· Tóth Györgyi Álompolgár
Innovatív program a demokrácia megértéséhez program· Aktív Állampolgárság Alapítvány
2012. május 8. délután
V. szakmai konferencia
Vendég:
prof. Dr. Bagdy Emőke
Lelki egyensúlyunk védelmében című előadásával.
Az előadás után beszélgetésre is sor kerül.
Az érdeklődőket szeretettel várjuk!
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Farsangoltunk a Napsugár Óvodában

Macskák...

...Hópihék...

...Pingvinek...

...és Hupikék Törpikék

„Elmúlt farsang el, el, el. Kinek használt, kinek nem.
Nekem használt, neked nem. Én táncoltam, te meg nem”
2012. február 25-én tartotta óvodánk a már hagyományossá vált farsangi bálját, melyet a művelődési házban rendeztünk.
A farsangi időszak az egyik legvidámabb program az óvodában. Már
hetekkel előtte nagy készülődés folyik. Közösen varázsoljuk a csoportszobáinkat farsangi hangulatúvá, díszítünk, dekorálunk. Készülnek
a farsangi szemüvegek, álarcok, vidám versekkel, mondókákkal, dalokkal tesszük színesebbé a várakozást. Versenyjátékokat szervezünk,
megismerkedünk a farsangi szokásokkal, hagyományokkal.
A farsang előtti pénteken közösen búcsúztatjuk el a telet a Kisze-báb
elégetésével. Így történt ez az idén is. A nagycsoportosok által készített
Kisze–bábot óvodánk udvarán égettük el, tavaszt hozó, betegségűző
dalok, mondókák kíséretében. Másnap a farsangi bálon minden csoport bemutatkozott közös jelmezes produkciókkal.

A legkisebbek macskajelmezben lopakodtak, a Méhecske csoport
hópihévé változott, a Sünis gyerekek hupikék törpeként, a legnagyobbak pedig táncos pingvincsapatként mutatkoztak be. A közös produkciókat az óvónénik-dajaknénik macska-egér tánca követte, majd
Gyökér Melánia és két táncosa szórakoztatta a nagyérdeműt. Természetesen minden gyermek bemutathatta a színpadon az egyéni jelmezét is. A farsangot tombolahúzással, zsákbamacskával is színesítettük.
A büfében a szorgos szülői kezeknek köszönhetően senki sem maradt
étlen-szomjan, hiszen finomabbnál finomabb sütemények és szendvicsek várták a kicsiket, nagyokat.
Köszönjük mindenkinek, aki sütemények és szendvicsek készítésével, tombolatárgyak, zsákbamacska felajánlással, ill. a belépőjegyek
megvásárlásával támogatott bennünket.
Dné Kati
Fotó: Kisbalázs Zoltán, Sugár Istvánné

Tavaszi galéria-nyitó ünnepség a Napsugár Oviban
Újra elérkezett a várva várt tavasz. A gyerekek nagy izgalommal várták a „friss” galéria-nyitó ünnepséget az oviban, mert tudják, hogy
mindig valami érdekes dolog várja őket ezen a délelőttön.
Ez alkalommal sem kellett csalódniuk, mert egy volt ovisunkat hívtuk meg vendégszerepelni a régi óvodájába. Tóth Julcsi, a ma már 6. C
osztályos művészeti iskolás, Boda Gellért hegedű tanszakos növendékét arra kértük, hogy hozza magával a kedvenc hangszerét, s szólaltassa
meg azt a gyerekek kedvéért.
Hagyományainkhoz híven, először A.L.Vivaldi, az itáliai barokk
zeneszerző „A négy évszak” című alkotásának A tavasz – I. Allegro
hegedűversenyét hallgattuk meg közösen. A hangulatunkat mélyen
megalapozta kedvenc koncertrészletünk, sikerült ráhangolódnunk az
évszakváltásra, s az ünnepségre...
Ez után Julika néhány, a gyerekek által is ismert magyar népdalt játszott a hegedűjén a kicsik ámulatára. Hallhattuk például a Komáromi
kisleány…, a Hej, Dunáról… kezdetű dalocskákat. A vonós hangszer
hangja, virtuozitása Julcsi játéktechnikai bánásmódjának köszönhetően nagy hatással volt a gyerekekre, annyira átélték a zenét, hogy
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mozgott minden porcikájuk! Szívesen énekeltek is, amikor ismert dalt
hallottak. Vendégünk előadásában felcsendült a Tavaszi szél… kezdetű
egyik, Bartók Béla által gyűjtött népdalkincsünk is.
„Óvodánk fontosnak tartja, hogy a népművészet formanyelvén fogant vers, mese, énekes játék, vizuális-, és tárgyi környezetet kiemelő
programja beépítse a néphagyományt, népszokásokat, és ünnepkörökhöz, évszakokhoz csoportosítva tervezze meg az óvodai nevelés mindennapjait.” = Helyi Nevelési Program
A zenés tavaszi népdalcsokor elhangzása után minden csoport – szokásunkhoz híven – meglátogatta az „Ovi-galériát”, ami akkorra már
tavaszi pompájában tündökölt! Köszönhetjük ezt Dobák Zsuzsi óvó
néninek, aki a tavaszi mintás terítőt hímezte, s Tanczikó Bea óvónéni
édesanyjának, aki a szebbnél szebb tojásdíszeket horgolta kitartó munkával. Természetesen nem hiányozhatott a hímes tojással megrakott
szakajtó sem a barkacsokor mellől! Mindenkinek köszönjük szépen,
aki tett valamit a hangulatos délelőttünk megvalósítása érdekében!
Kovácsné Papp Andrea

Hétköznapok az Idősek Otthonában
Minden ember alapvető igénye, hogy napjait hasznos és kreatív elfoglaltsággal töltse el, legyen az munka vagy szórakozás.
Jászfényszaru Gondozási Központja idős bentlakói számára is elsődleges szempont, hogy mindennapjaikat tartalommal töltsük meg.
Nem csak testi, de lelki egészségük megőrzése mentálhigiénés szempontból igen fontos feladat.
Hetente különböző foglalkozásokon vesznek részt ellátottaink.
Hétfőn, szerdán és pénteken gyógytornát végeznek a mentálhigiénés
munkatárs vezetésével, ami testi egészségük megőrzésében is segít.
Minden alkalommal labdajátékokkal fejezik be a tornát, ami nagyon
kedvelt lakóink körében.
Kedden délelőtt kerül sor régi filmek vetítésére, amely nosztalgiázásra ad lehetőséget az idős emberek számára. Többnyire ezek a filmek

Óvodások a Petőfi-szobornál
A Napsugár Óvodások hagyományokhoz híven az idén is közösen
látogattak el a Petőfi-szoborhoz, ahol verseket mondtak közösen, az
óvónénik énekeltek a gyerekeknek, majd elhelyezték a gyerekek által készített zászlókat a Petőfi-szobor körül. Már az óvodáskorban el
kell kezdeni a hazafiságra
és a lokálpatriotizmusra
nevelést. Az ünnep erre nagyon jó alkalmat ad, hiszen
számos módon próbáljuk a
gyerekekhez közel hozni ezt
az ünnepet. A rákészülést
zenehallgatás, zászlók, kokárdák, huszárcsákó festése,
énekek, versek, mondókák
tanítása teszi emlékezetessé. Menetelünk a Klapkainduló dallamára, lovas
játékokat játszunk, huszárok életéről szóló dvd-t nézünk. A szülők bevonásával
gyűjtjük a kokárdákat, az
ünnep jelképeit. Sokat beszélgetünk a gyerekekkel
ilyenkor arról, hogy mi magyarok vagyunk, magyarnak születtünk,
Magyarországon élünk. Természetesen az óvodások számára érthető
módon beszélgetünk a szabadságról, a szabadságharcról, Petőfi és Kossuth koráról, elődeinkről. Ismerkedünk Himnuszunkkal, a Szózattal.
Szöveg: Dné Kati · Fotó: Földvári Dorottya

Óvodai beíratás
Értesítjük a kedves Szülőket,
hogy Jászfényszaru Város Óvodai
Intézményének tagóvodáiba a
2012/2013-as nevelési évre történő óvodai beíratásokra az alábbi
időpontban kerül sor:
2012. április 16-tól április 20ig, 8 órától 16 óráig.
Minden gyermeket a Napsugár Óvodában veszünk előjegyzésbe.
Cím: Jászfényszaru Kossuth út 2
Kérjük, a beíratáshoz hozzák magukkal a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, valamint a TAJ-kártyáját.
Várjuk azokat a gyermekeket, akik 2009. június 1. és 2010. május
31. között születtek, és a harmadik életévüket a 2012–2013-as nevelési évben töltik be.
Ácsné Csontos Mária Intézményvezető

keltik fel az érdeklődésüket, mert általuk újból átélhetik fiatal éveiket
és feleleveníthetik a múltat.
Időnkét játékos foglalkozásokkal töltik idejűket, mellyel az időskori
demencia ellen „vesszük fel a harcot”. Ilyen játékok pl.: kártya, társas, sakk, malom. Memória játékok: ország, város, fiú, lány…, és a
barchoba.
A névnapokról és a születésnapokról is megemlékezzünk, egy-egy
köszöntő formájában.
Havonta egyszer és az ünnepeken (karácsony, húsvét, stb….) intézményünkbe látogat Kiss Gábor esperes plébános, szentmisét tart, gyónásra és vallásgyakorlásra ad lehetőséget, ezeket az alkalmakat nagyon
szeretik lakóink.
Az otthon lakói március 15-ei ünnepségre kokárdát és faliújságot
készítettek.
Mentálhigiénés ellátás keretein belül minden bentlakónak lehetősége van egyéni illetve segítő beszélgetésben részt venni, ezáltal lelki
problémájukat igyekszünk feloldani.
A jövőben szeretnénk a jeles ünnepeinkről megemlékezni és lehetőség szerint egyéb rendszeres foglalkozásokat bevezetni, mivel a mindennapos szabadidős elfoglaltság és az együttlét, mind mentális, mind
a fizikai állapotukon javít.
Nemcsak bentlakóink, de klubtagjaink részére is nyitottak foglalkozásaink. Minden mozgásra és társaságra vágyó idős embert szeretettel
várunk!
Kép és szöveg: Fricz Erzsébet
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Irodalmi est
a KÖLTÉSZET NAPJA
alkalmából
Örkény István
(Bp., 1912. ápr. 5. – Bp., 1979. jún. 24.)
Kossuth-díjas író, gyógyszerész

100. születésnapján

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete és a Városi Könyvtár közös rendezvényére 2012.
április 5-én (csütörtök) 18 órakor a Petőfi Művelődési Ház földszinti kistermében kerül sor, melyre minden irodalombarátot szeretettel várunk.
Vendégeink: Grecsó Krisztián József Attila-díjas költő, író és Ézsiás László költő,
Aranyharang- és Vörösmarty-díjas versmondó.

11
ságát Gérecz Attila-, Bródy Sándor-, Faludy-, Déry Tibor-, Darvas-, és Márciusi
Ifjak díjjal ismerték el.
Ézsiás László (Jászfényszaru, 1947. február 7.) Korán árvaságra jutott, előbb az
édesanyja, majd az édesapja is meghalt. A
három árvát a nagyszülők nevelték. László az általános iskolát szülőhelyén, a szakmunkásképzőt Budapesten végezte, ahol
a vasesztergályos szakmát tanulta ki. Hét
évig dolgozott a fémiparban. 1971-ben teljesen elveszítette a látását. 1972-ben került
a budapesti Vakok Intézetébe. Megtanulta
a Braille-írást, majd a telefonalközpontkezelést. A Kölcsey Gimnázium levelező
tagozatán érettségizett. Versmondással
régóta, versírással tizenöt éve foglalkozik.
Számos versmondó versenyen nyert díjat.
Országos versenyeken többször is végzett
az első helyen.
A Vakok és Gyengénlátók JNSZ Megyei
Egyesülete a Fények vakondja címmel az
elmúlt évben irodalmi országos pályázatot írt ki, melyen vers kategóriában Én
sohasem kutattam című versével második
helyezett lett. Az Anyám Fekete Rózsa
címmel XX. alkalommal meghirdetett
veresegyházi Magyar Nyelvű Vers- és Prózamondó Találkozón 2010. évben Fekete
Rózsa díjban részesült. 1996 óta rendszeresen szerepel Jászfényszarun, legutóbb február 18-án, a XIX. FÉBE bál műsorában
aratott nagy sikert.
Tóth Tibor

mai sáncnak nevezte a helyi lakosság a
védművet.
Az eddigi régészeti feltárások eredményei szerint ez a védműrendszer több mint
1600 évvel ezelőtt, 334 és 375 között épült
fel több szakaszban. Ebben a korban a Dunántúlon a rómaiak uralkodtak, míg az
Alföldön –így Jászfényszaru területén is- a
szarmaták törzsei éltek, akiknek a szállásterülete térségünkig terjedt.
Maga a Csörsz-árok név megtévesztő,
hiszen az elnevezés csak egy „csatornára
utal”, viszont ez a védmű valójában egy
egymás melletti mintegy 2-3 méter magas
földből készült sánc falból és egy szintén
2-3 méter mély árokból állt. A földmű szélessége 10 méter lehetett. Eredeti feladata
az volt, hogy a szarmatákat megvédje az
ellenséges törzsekkel szemben. A Csörszárkot valószínűleg több római védmű is
erősítette. Erre utal, hogy Hatvanban még
az 1960-as években az árokhoz nagyon közel egy római őrtornyot tártak fel.
A kiállításon többek között megismerkedhetünk a Csörsz-árok történelmével,

Csörsz-árok kiállítás
a Petőfi Művelődési Házban

Grecsó Krisztián (Szegvár, 1976. május
18.) a szegedi József Attila Tudományegyetem magyar szakán 1999 évben diplomázott. 1997-től 2006-ig a Bárka szerkesztője, 2007-től két évig a Nők Lapja vezető
szerkesztője, 2009-től az Élet és Irodalom
munkatársa. A Délmagyarország című napilap és a www.terasz.hu kulturális netmagazin állandó tárcaírója. A József Attila Kör
Irodalmi Egyesület elnökségi tagja. Versei
1996-ban Vízjelek a honvágyról, majd
1999-ben az Angyalkacsintás című kötetben jelentek meg. Első sikerét 2001-ben a
Pletykaanyu című novelláskötetével aratta.
2005-ben a Magvető kiadta Isten hozott
című regényét, amely később németül,
csehül és szlovénul is megjelent. A Tánciskola 2008-ban, a Mellettem elférsz pedig
az elmúlt évben látott napvilágot. Cigányok című drámáját 2010-ben a Budapesti
Katona József Színház mutatta be. Több
filmforgatókönyvet írt. Harminc évesen
kapja meg a József Attila-díjat, Móricz és
Örkény ösztöndíjakban részesült. Munká-

Jászfényszarura érkezett a Csörsz-árokról
szóló vándorkiállítás, mely a legújabb tudományos kutatások eredményein alapul.
A kiállítást a Szent István Egyetem Csörszárokkal foglalkozó munkacsoportja készítette 2010-ben.
Mára már tudjuk, hogy a Csörsz-árok,
vagy szaknevén szarmata sánc-árokrendszer valójában a Kárpát-medence leghos�szabb ókori eredetű védműrendszere. Több
szakaszból áll, így összes hosszúsága eléri az
1256 kilométert. Az egyes szakaszoknak
pedig más-más neve van.
A Dunától (Dunakeszi) Jászfényszaru,
Pusztamonostor, Jászágó, Jászberény, Jászdózsa, Jászjákóhalma, Jászapáti, Jászivány
határában a Tiszáig (Kisköre) húzódó szakaszt Kisároknak nevezzük. De például
Fényszarun is Csörsz-árokként ismerjük.
A Kisároktól északabbra, Csánytól indul a
valódi Csörsz-árok, mely a Jászárokszállás,
Visznek, Tarnabod vonalon egészen a Tisza-parti Oszlárig tart.
A Tiszántúlon a Fehér-Körösig Ördögárok néven ismert a sánc-árokrendszer és
többek között Debrecen, Nagyvárad és
Arad mellett halad el. A Bánátban Ró-

A mondabeli Csörsz vezér
(Sára Cintia Erika festménye, 2010.)

építőivel: a szarmatákkal és a rómaiakkal,
a hasonló korú római védművekkel, de
a híres Tompa Mihály féle Csörsz vezér
monda is olvasható, mely szerint Csörsz
vezér menyasszonya kedvéért ásatta volna
népével az árkot. Két makett segítségével
a Csörsz-árok korabeli szerkezete és egy
szarmata falu is megjelenítésre kerül. A
kiállítást megtekintve az is kiderül, hogy
Jászfényszaru határában merre húzódik a
Csörsz-árok.
A kedves olvasók a kiállítást április közepéig tekinthetik meg a Petőfi Művelődési
Ház kiállítótermében a Városi Könyvtár
nyitvatartási ideje alatt: hétfő: 8:30-14:30,
kedd, szerda, csütörtök: 8:30-16:30, péntek: 8:30–18:30 között.
Farkas Kristóf Vince
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Portré
Sándorné Buda Ildikót, a hatvani Albert
Schweitzer Kórház diabetológiai szakas�szisztensét munkájának elismeréseként
minisztériumi dicséretben részesítette a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetője.
Kitüntetését február 17-én, a Magyar Ápolási Egyesület által szervezett Ápolók Napja alkalmából vette át a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium Nagytermében. Az elismerésben országosan húsz ápoló részesült.
Egy héttel később Ildikó Elismerő oklevelet vehetett át Hatvan város polgármesterétől, Szabó Zsolttól is, a hatvani Polgármesteri Hivatalban.

optimálisabb szinten tartsák vércukor értéküket, ezzel megelőzve a szövődmények
kialakulását. Újonnan inzulin kezelésre
állított betegek pszichés támogatása is a
feladatunk közé tartozik. Megismertetjük
betegeinkkel az inzulin beadás, a vércukor
mérés technikáját.
Sok a cukorbeteg Magyarországon, így
régiónkban is egyre inkább nő a számuk.
Egyre több a túlsúlyos ember a világon,
keveset mozgunk, megváltoztak a táplálkozási szokásaink. És nem a jó irányba!
A cukorbetegségben nagyon fontos – mint
minden krónikus betegség esetén – a korai
felismerés, az időben elkezdett kezelés.
Az évek során sokat fejlődött a diabetes
kezelése, korszerű tabletták, inzulinok, inzulinadagolók segítik munkánkat, de mind
emellett szükség van a betegek együttműködésére.
Terveid a közel jövőre?
– Jelenleg másodéves hallgató vagyok a
Semmelweis Egyetem főiskolai karán, dietetikus szakon. December óta a Rendelőintézet vezető asszisztenseként dolgozom.
Sok a munka, de szeretném feladataimat a
tőlem telhető legjobban végezni.
Család-munka-tanulás. Hogyan sikerül egyensúlyban tartani?
– Nehezen, de megoldjuk.
Földvári Edit

előírások megszegése, veszélyeztetés kutyával, csendháborítás, szemetelés, vagy személyazonosság igazolásának megtagadása
esetén - ötezer forinttól ötvenezer forintig,
hat hónapon belül ismételt elkövetés esetén hetvenezer forintig terjedő helyszíni
bírság kiszabására jogosult.
Hivatalos személynek minősül, így aki
jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozza, vagy eljárása alatt,
illetőleg emiatt bántalmazza, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Ördög János

Közterület-felügyelők
városunkban
Ildikó az egészségügyi szakközépiskola
elvégzése után a hatvani kórház Belgyógyászati osztályán helyezkedett el, mint ápoló.
Majd 1997-ben elvégezte a diabetológiai
szakápoló képzést, és mint szakasszisztens
dolgozik azóta a diabetológiai szakrendelésen. Jászfényszarun 1988 óta él családjával.
Férjével, aki szintén a hatvani kórházban
dolgozik, két gyermeket nevelnek.
Miért választottad az egészségügyi pályát? Mi vonzott oda?
– Emberekkel szerettem volna foglakozni. A szakközépiskolai évek alatt megszerettem ezt a munkát. És úgy érzem, jól
döntöttem. Huszonnégy éve dolgozom a
hatvani kórházban, amely az évek alatt sok
nehézséget átvészelt. Munkatársaimmal jelenleg is mindent megteszünk azért, hogy
kórházunk talpon maradjon és a régió
egyik elismert betegellátó helye lehessen.
Diabetológiai szakrendelés, cukorbeteg ellátó hely. Mit jelent ez a kifejezés?
Milyen munka folyik a rendelésen?
– Ez egy gondozói munka. Két-három
ezer cukorbeteget gondozunk Dr. Köles
József és Dr. Hajdú Csaba vezetésével. Betegeink a cukorbetegség különböző stádiumaiban élik mindennapjaikat. Étrendi,
életmódbeli tanácsokat adunk, hogy minél

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 1. napjától
közterület-felügyelői tisztséget hozott létre
a Polgármesteri Hivatalban. A két fő részére meghirdetett pályázatot Tamus Péter és
Ördög János helyi lakosok nyerték, akiket
a Jászfényszarui Vadásztársasági, vagy a fogathajtók körében kifejtett munkásságuk
alapján már sokan ismerhetnek.
A felügyelői feladatok leírását a 1999.
LXIII. törvény és az 1/2012 (I.12.) önkormányzati rendelet tartalmazza. Helyi
viszonylatban kiemelhető a külterületi illegális szemétlerakások visszaszorítása, a köztisztaságról és a közterületek használatáról
szóló 12/2004. (IV.30.) önkormányzati
rendeletben foglaltak betartatása és a megszűnt városőri munkakör folytatásaként
ellátandó egyes ebrendészeti és állat-egészségügyi feladatok.
A közterület-felügyelő egyszerűsített szabálysértési hatóságként funkcionál, szabálysértés észlelése esetén, a 2012. április
15. napjától hatályos jogszabályban foglalt
esetekben, – így például a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése, pirotechnikai termékek (petárda) forgalmára, tárolására, szállítására, felhasználására,
megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó

Tamus Péter

A helyi kriminálpolitika hathatós, XXI.
századi technológiával megtámogatott
érvényesítése érdekében a kék egyenruhájuk olyan felszerelési tárgyakkal egészül
ki, mint az éjjellátó; amely lehetővé teszi
a dűlőutak ellenőrzését a napszaktól függetlenül.
Természetesen a modern technika nem
léphet a lakossági éberség helyébe, csupán
azt kiegészíti, így bejelentéseiket a +3630/611-3472, valamint a +36-30/6113479 telefonszámokon várják a közterületfelügyelők.
dr. Sándor Mátyás
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XVIII. JÁSZ
VILÁGTALÁLKOZÓ
2012. július 6-7-8.
Jászfelsőszentgyörgy
A Jászsági Honismereti Egylet március
20-án Jászfelsőszentgyörgyön tartotta
ülését. Hagyománnyá vált, hogy az egylet éves első ülését mindig azon településen tartja, amely abban az évben a Jász
Világtalálkozónak ad otthont. Az ülésén
a 13 jásztelepülés és a Jász Múzeum képviseltette magát.
Az egyleti tagok első kézből Zelenai Tiborné polgármester asszonytól kaptak
tájékoztatást az előkészületi munkákról
valamit a program tervezetről.
Az első napon július 6-án (pénteken) 13
órakor lesz az ünnepélyes megnyitó.
Délután számos kiállítás megnyitására
kerül sor, melyet a három nap során az
odalátogatók nézhetnek meg. Így lesz régi
rádiók és fényképezőgépek, festmény, egyháztörténeti, helytörténeti és kézimunka
kiállítás.
A sportpályán 15 órától meghívásos labdarúgó mérkőzések, karate és rendőrkutyás
bemutató szórakoztatják a közönséget.
A nagyszínpadon 19 órától a Jászság
Népi Együttes műsora, 21 órától a Csík
Zenekar koncertje lesz látható.
A második napon 7-én (szombaton) 9
órakor Főpapi Szentmise a római katolikus templomban.
10 óra 30 perctől a jász települések felvonulása.
12 órától a XVIII. Jász Világtalálkozó
díszünnepsége a szokásos köszöntésekkel
és ceremóniával.
14 és 18 óra között a jász települések
művészeti csoportjainak bemutatkozása.
16 órától veterán autók felvonulása.
Az este főattrakciója a Bikini Együttes
21 órakor kezdődő koncertje lesz, tűzijáték és utcabál zárja a nap programját.
A harmadik napon 8-án (vasárnap) 10
órától a lőtéren honvédségi kiállítás és
bemutató.
13 órakor a Gosztony kastély kápolnájánál istentisztelet és emléktábla avatás.
17 órakor a lőtéren tábortűz, 18 órától
rock koncert.
Jászfelsőszentgyörgy Önkormányzata a
Jászok Egyesülete minden érdeklődőt szertetettel vár a XVIII. Jász Világtalálkozóra.
Jászfényszaru Város Önkormányzata különjáratú autóbuszt indít a rendezvényre, az ezzel kapcsolatos információkat a
következő lapszámban tesszük közé.
Tóth Tibor
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Változások a közgyógyellátásban
2012. év január 1-jétől módosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban Sztv.).
Az Sztv. 2011. december 31-ig hatályos
50.§ g) pontja alapján az I. vagy II. csoportú
rokkantságuk, baleseti rokkantságuk alapján
nyugellátásban részesülők alanyi jogon közgyógyellátásra voltak jogosultak, 2012. január
1-jét követően viszont az Sztv. 50.§ g) pontja
értelmében közgyógyellátásra jogosult az, aki
rokkantsági ellátásban részesül.
A megváltozott munkaképességű személyek
ellátásáról és egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik
arról, hogy a változással érintett ellátásokban
2011. december 31-én részesülőket milyen
módon kell kezelni, így azok akik 2012. január 1-jét megelőzően I. és II. csoportos
rokkantsági nyugdíjban részesültek, és az
irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be,
rokkantsági ellátásban részesülnek. Azok a
személyek, akik az öregségi nyugdíjkorhatárt
2011. december 31-ig betöltötték és korábban
rokkantsági nyugellátást kaptak, a továbbiakban öregségi nyugdíjként kapják ellátásukat,
tehát az alanyi jogú közgyógyellátásra való jo-

gosultságot megalapozó rokkantsági ellátás kategóriának nem felelnek meg, így ezen személyek kikerülnek az alanyi közgyógyellátottak
köréből.
Azon személyek közgyógyellátási igazolványa, akik a jogszabályváltozás miatt a rokkantsági ellátás helyett öregségi nyugdíjra
lettek jogosultak, az érvényességi időn belül
felhasználható, új alanyi közgyógyellátásra
való jogosultságot azonban ebben a személyi
körben 2012. január 1-jétől már nem lehet
megállapítani.
Változás továbbá, hogy azok, akik 2011.
december 31-én rendszeres szociális járadékban és átmeneti járadékban részesültek valamint az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt,
illetve az 57. életévüket 2011. december 31-ig
betöltötték, az ellátást közgyógyigazolványra
jogosító rokkantsági ellátásként kapják.
Kérjük, hogy akik 2012. január 1-től rokkantsági ellátásban részesülnek és jelenleg
közgyógyigazolvánnyal nem rendelkeznek,
szíveskedjenek ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal fsz. 7. sz. irodájában vagy a
57-522-174 telefonszámon tájékoztatást kérni
az ügyintézés módjáról. Polgármesteri Hivatal

Lomtalanítás új vizeken
Tavasz van. Nem ritka már a 25 fokos nappali hőmérséklet sem, pedig még csak a március
végét írjuk. A kertekben már szorgoskodnak
az emberek, takarítanak, gyűjtik a felesleges
és esetleg már hasznavehetetlen tárgyakat,
holmikat. És… ? Várják a lomtalanítást, ahol
mindezen kertből, lakásból, alsó épületből,
egyéb helyről összegyűjtött hulladékot el tudják szállítatni.
Idén, 2012-ben Jászfényszaru város szakít az eddigi lomtalanítási szokásokkal, nem
konténeres gyűjtést és elszállítást alkalmaz.
Mindazon tény mellett, hogy néhány lakos a
konténerbe olyan hulladékot is belehelyezett,
melyet nem lett volna szabad, a lakosoknak ki
kellett hordania a konténerbe a hulladékot.
Az újítás mindkét téren jelentős változásokat
hordoz magában. Lényege, hogy nem konténeres, hanem „házhoz menő” lomtalanítás
lesz. Mit is jelent ez? Azt, hogy a lakos a megadott napon a háza elé – oda, ahová a kukáját
szokta – teszi ki a lomot, és onnan szállítja el
az AVE Hevesi Városfenntartó Kft, azaz a város hulladékszállítást végző közszolgáltatója.
A lomtalanítás megszervezésénél az önkormányzat körültekintően járt el. Szem előtt
tartva az iskolások papír és vasgyűjtését, a
lomtalanítás időpontját úgy tűzte ki, hogy az
semmiképp ne előzze meg azt, azaz megadja
a lehetőséget a gyerekeknek, hogy minél több
papírt és vasat tudjanak összegyűjteni, és ebből kevéske pénzre tudjanak szert tenni. Így
az iskolai papír és vasgyűjtés utáni időpontra
került a városi lomtalanítás.
Ideje: 2012. április 23 (hétfő)
Módja: Mivel a lomtalanítás hétfői napra (és
csak a hétfői napra) esik, azaz a heti hulladékszállítás napjára van időzítve, előzetesen egyez-

tetésre került a hulladékszállító céggel. Így a
lakosok kiteszik a kukájukat a szokásos hulladékkal, mely mellé kipakolják a lom hulladékot is. Így tehát egyszerre lesz kitéve a kuka és
a lom hulladék. Persze ezt külön kell kezelnie
a lakosnak, mert a kukát a szokásos hulladékszállító gépkocsi (kukás kocsi) szállítja el,
viszont a kihelyezett lom hulladékot másik
kocsi viszi el. Tehát a rendszeresen kihelyezett
kukát, és a lomot egyszerre kell kitenni egymás
mellé, de két kukás kocsi fogja elszállítani külön ürítve a kukát, és külön elszállítva a lomot.
Ezzel pontos képet tud kapni az önkormányzat a tavaszi lomtalanításból származó
lom mennyiségéről, továbbá a lom hulladékot
elszállítók ki tudják szűrni azokat a hulladékokat, melyek nem tartoznak a lom hulladékok
közé, és azokat nem viszik el, ott hagyják.
Mik azok a hulladékféleségek, melyeket nem
lehet kitenni? Alapvetően három hulladékféleséget nem lehet kitenni: veszélyes hulladékot,
sittet és használt autógumikat (abroncsokat).
Ezeket minden esetben ott fogják hagyni a
lomot szállítók. Az egyéb hulladékféleségeket
elszállítják lomtalanításkor.
Tehát ami fontos: 2012. április 23-án kora
reggel (lehetőleg még 7 óra előtt) a kukák
mellé kell kihelyezni a lom hulladékokat is. A
kukát üríti a rendes, szokásos hétfői hulladékszállító járat, a lomot pedig egy másik kocsi
fogja összegyűjteni és elszállítani úgyszintén a
hétfői napon.
Amennyiben a lakosokban bármiféle kérdés merül fel a lomtalanítással kapcsolatosan,
kérem, forduljon hozzám bizalommal a Jászfényszaru GAMESZ épületében.
Urbán Csaba környezetvédelmi referens
Jászfényszaru Önkormányzata Gamesz
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A kép 1943. augusztus 20-án készült,
rajta balról-jobbra Farkas Sándor, Farkas
Imre, Farkas Imréné Agócs Rozália és ifjabb
Farkas Imre látható a házuk mellett álló
vertfalú kerítésük előtt, ami a jelenlegi Móricz Zsigmond és Dobó Katica utca kereszteződésénél állt. A szokatlan beállítású kép
jól szemlélteti Jászfényszaru egyik ősi jellegzetességét a vertfalú kerítést, hiszen száz évvel ezelőtt városunk legtöbb épülete még az
úgynevezett vertfal technikával földből készült. A vertfal készítése a mai zsaluzáshoz
hasonló: az egymással párhuzamos deszka
közé tett nedves földet alaposan ledöngölték, majd a sor elkészülte után a zsalut a
kívánt magasságig egyre följebb emelték.
A föld közé hulladékokat (agyagcserép,
üvegcserép és egyéb kisebb tárgyakat) is

vegyíthettek. Ahogyan a képen is látható,
a kerítés tetejét a vertfal csapadék elleni
megóvására tapasztott nádfedéssel látták el.
Az egykor nagyon gyakori kerítéstípusból
mára szinte csak a Kiss József Helytörténeti
Gyűjtemény mezsgyéjén láthatunk ép példányt. Ezt 2000-ben Berze László vezetésével a FÉBE tagjai építették fel.
A képet Lukács Imréné Farkas Rozália
bocsátotta rendelkezésünkre. Köszönjük
szívességét.
Kérjük kedves olvasóinkat, hogy a rovathoz küldjenek szerkesztőségünkbe, vagy a
Rimóczi Kastély toronyszobájába Farkas
Kristóf Vince kulturális menedzsernek
jászfényszarui eseményekről, helyszínekről, épületekről régi képeket, érdekes családi felvételeket.
FKV

Kirándulással egybekötött színházlátogatás
a komáromi Magyar Lovas Színházba
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2012.
augusztus 18-án (szombat) 8 órai indulással, különjárati autóbusszal látogatást
szervez Komáromba, a Magyar Lovas
Színházba. Útközben Tata nevezetességeivel ismerkedünk, valamint a Komárom
Monostori Erődben teszünk látogatást.
Este 7 órától a komáromi fedeles lovardába a Honfoglalás című magyar rockoperát
nézzük meg. A Magyar Lovas Színház ebben az évben is hű marad ahhoz a hagyományához, hogy évről évre új, nagyszabású,
történelmi zenés darabot mutat be.
A mindenki által jól ismert Honfoglalás
című magyar film – melynek főszerepében
a világhírű Franco Nero-t láthattuk – most
életre kel itt Komáromban, egy rendhagyó
helyszínen, parádés szereposztásban. A film
alkotói Koltay Gábor, Koltay Gergely és
Szűts István, valamint a Lovas Színház vezetői hisznek abban, hogy ez a gyönyörű téma
színpadra alkalmazva is hatalmas sikert arat.

„A szállj, szállj sólyom szárnyán” című dal
szerzői és Pintér Tibor a darab rendezője,
gondoskodnak arról, hogy az előadás egy
feledhetetlen élmény legyen a jelentkezőknek. Főbb szerepekben: Pintér Tibor,
Buch Tibor, Vadkerti Imre, Hujber Ferenc,
Hábencius György, Papadimitriu Athina,
Kassai Lajos, Janza Kata, Fehér Nóra, Oláh
Sándor, Csákvári Zoltán, Sipos Imre, Márkos Attila. A produkcióban láthatjuk a Magyar Lovas Színház összes lovasát és a Sziget
Színház teljes társulatát és tánckarát.
Az előadásra egy jegy 6.000 vagy 8.000
Ft-ba kerül, a jelentkezők létszámától függően az autóbusz költség maximum kb.
4.000 Ft/fő.
Jelentkezés: Tóth Tibornál a +36/30337-3336 mobil- vagy este az 57-422-871
vonalas telefonon április 30-ig lehet.
Tóth Tibor

A pénz beszél…
A forint bankjegyeken több a hamisítást
megnehezítő biztonsági elem is található, azonban hamisításuk teljesen így sem
zárható ki, néhány hamisítvány bekerül a
készpénzforgalomba. A hamis pénz a forgalomban levő bankjegyeknek ugyan csak kis
részét teszi ki, de azért nem árt az óvatosság.
Bankjegyek átvételekor legyen mindig
figyelmes, ne mulassza el soha az adott körülmények közepette reális mértékű ellenőrzést, mert a hamis bankjegy értéktelen,
utólagos felfedezése már anyagi kárt jelent.
Néhány példa, amiből biztosan tudhatjuk, hogy hamisítvánnyal van dolgunk:
· színes festékpontokból épül föl
· a másolat rajza elmosódik
· mikroírások nem olvashatóak
· sorszámok az UV fényben nem világítanak
· dombornyomások nem észlelhetőek
· az „MNB”-s csík helyére valódi 2.000
Ft-os bankjegyről leválasztott fémszál
kerül (a hamis 20.000 Ft-os címletnél
jellemző)
· a hamisítvány papírja nem tartalmazza a
– jelzősorokat
– biztonsági szálat
– hologram hatású fénycsíkot
– vízjelet
Veszélyeztetett helyek:
· kisebb települések üzletei, italboltok
· magánszemélyek közötti adás-vétel
· nagyobb települések kisebb forgalmú
üzletei (figyelemeltereléssel)
· üzletházak (kihasználva a nagy forgalmat)
· bankokban, postán, üzemanyagtöltő állomásokon (többnyire már a becsapott
ügyfelek fizetnének vele)
Teendők hamisgyanús bankjegy észlelésekor:
· ahogy a körülmények lehetővé teszik,
értesítse a rendőrséget!
· jegyezze meg a hamisgyanús bankjegyet
átadó személy kinézetét!
· ha az illető gépjárművel távozik, jegyezze fel a rendszámot!
Büntetőjogi szempontból a pénzhamisítás és a hamis pénz forgalomba hozatala
bűncselekménynek – bűntettnek – minősül. De az is bűncselekményt – vétséget
– követ el, és így büntethetővé válik, aki
jóhiszeműen jut hozzá a hamis pénzhez,
azonban amikor utólag észleli annak hamis
voltát, annak tudatában, tehát szándékosan forgalomba hozza azt.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
5000 Szolnok, Baross G. út 39.
Telefonszám: 56/501-654, Fax: 56/501-600
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Anno

Érdekességek Jászfényszaru múltjából
Egy új rovatot indítunk útjára „Anno,
érdekességek Jászfényszaru múltjából”
címmel. Anno latin eredetű szó, jelentése
évben, években, régen. A sorozatban korabeli hiteles dokumentumokból, újságcikkből idézünk szószerinti Jászfényszaruval
kapcsolatos eseményt, történetet, hírt,
amely minden bizonnyal a mai olvasónak
is hordoz új ismeretet, az idősebbnek ismerős neveket is.
A Jász Hírlap 1922. januári, februári számában jelent meg: „UJ VÁLLALAT. Jászfényszaru és környékének termelő érdekeltsége
a felső Jászság mezőgazdasági terményeinek
intensivebb forgalomba hozatala céljából egy
mezőgazdasági, kereskedelmi vállalat alapítását határozta el. Miután az egész környék
gazdaközönsége osztatlan örömmel fogadta
a vállalkozás tervét, amely tényleg egy nagy
hiányt van hivatva pótolni, annak jövője
biztositottnak tekinthető. Az alapitásban
egyébként résztvesz az Egyházmegyei Takarékpénztár rt. Eger és az Egri Forgalmi r.t. is,
amely két intézet az új vállalat finanzirozását
is vállalni fogja. Az alapitók a részvényjegyzési ivet már ki is bocsátották. A vállalat
amelynek czége Jászvidéki Termény Forgalmi Részv. Társ lesz egyenlőre 300.000 kor.
alaptőkével alakul meg, amely 200 koronás
részvényekre oszlik, de már nagyrészt lejegyeztetett…”
„Új kereskedelmi vállalat Jászfényszarun.
Megalakult a Jászvidéki Terményforgalmi
R.T. ... Lapunk egyik számában már hirt adtunk a készülő vállalkozásról, most örömmel
közöljük le a megalapitás részleteit.
F. évi jan. 31-én délelőtt 10 óra után folyt
le a község új róm. kath. iskolájának (fiúiskola, kisiskola) egyik termében a megalapitás
ünnepsége. Az Egri Egyházmegyei Takarékpénztár részéről Egerből megjelent Sebők
Endre vezérigazgató, Wiedermann Ferenc
titkár és Dankó László a Forgalmi R.T. igazgatója, Jászberényből Edinger János, az Egri
Egyházmegyei Takarékpénztár Fiókintézetének igazgatója, dr. Merkl János ügyvéd, Teller Antal közjegyző, Révész Imre, Lachmann

József és Fazekas Ágoston, Monostorról
Balázsovics Oszkár és Kmetty Ferenc, Fényszaruból Hebrony Kálmán, Winkler Bertalan, Gyila Ferenc, Müller Jenő és a község
tekintélyes gazdáinak nagy része.
Miután az alakuló gyülés elnökévé megválasztották Balázsovics Oszkárt, kezdetét
vette a megalakitás munkája. Edinger János
ismertette az új vállalat célját, az előzményeket, a részvényjegyzést, stb., utána kimondják
az elnök felszólitására a megalakulást. Merkl
János felolvasta az alapszabályokat, miket
egyhangulag elfogadott a közgyülés.
Ekkor az elnök előterjesztésére igazgatósági tagokul megválasztották Balázsovics Oszkárt, Hebrony Kálmánt, Winkler Bertalant,
Rimóczi Pált, Gyila Ferencet, Ézsiás Pált,
dr. Merkl Jánost, Kaló Mártont, dr. Sebők
Endrét, Dankó Lászlót, Edinger Jánost,
Widermann Ferencet. A felügyelő bizottság
tagjai lettek; K. Révész Imre, Nagy Bertalan,
Rubint János, Bartus Imre, Bukó Sándor. A
választmány tagjai: Gergely Emán, Kis István, Harangozó Pál, Cserháti Imre, Kis János, Langó Sándor, Lachmann József, Fazekas Ágoston, Csepreghy Mihály, Farkas Elek,
Kmetty Ferenc, dr. Bartók István.
A közgyűlést követő ig. gyűlés elnökké
Winkler Bertalant, alelnökké Hebrony Kálmánt, ügyésszé dr. Merkl Jánost választotta meg. Az ügyvezető igazgatói teendőkkel
Edinger János Bankigazgatót, ellenőrző igazgatói teendőkkel pedig Gyila Ferenc jegyzőt
bizták meg.
Szükségesnek tarjuk megemlíteni, hogy
a nevezett vállalat megalapitásánál oly nagy
érdeklődés nyilvánult meg Jászfényszaru közönsége részéről, amire az utóbbi időkben a
Jászságban példa nem volt. A haladni vágyás,
józan megértése a kor kivánalmainak s a jövőbe látó élelmesség nyilvánult az alapitás tényében. Például szolgálhat Jászberénynek is.”
Az idézetet betűhíven közöljük, amely sok
esetben a mai helyesírási szabályoktól eltért.
Dobák Gábor FÉBE tag kutatásait felhasználva szerkesztette és közétette:
Tóth Tibor

Jász kitüntetettek nemzeti ünnepünkön
Március 15-e, nemzeti ünnepünk alkalmából állami kitüntetéseket adtak át a Parlament kupolacsarnokában.
Az elismerésben részesültek közül ketten
évtizedek óta az elszármazottakat és otthon
élőket összekapcsoló Jászok Egyesülete tagjai.
Dr. Barnabás Beáta, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézet
(Martonvásár) tudományos osztályvezetője
munkássága elismeréseként Széchenyi-díjat
vehetett át.

Dr. Ádám József, a Magyar Tudományos
Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kara Általános és Felsőgeodéziai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára a Magyar
Érdemrend középkeresztje polgári tagozata
kitüntetésben részesült.
Tagtársainkat tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntjük életük e jelentős állomásán.
További töretlen alkotókedvet kívánunk!
Joggal vagyunk büszkék rájuk!
Jászok Egyesülete

Felhívás Jász Fény
Vers- és Prózamondó
Találkozóra
Városunk a május 1-jei „Város Napja” rendezvényeihez kapcsolódóan az idén 8. alkalommal hirdeti meg a Jász Fény Vers- és
Prózamondó Találkozót.
A találkozó célja a jász öntudat, az összetartozás erősítése, egymás megismerése, a
részvevőknek szakmai segítség nyújtása a továbblépéshez. A találkozót nem versenynek,
hanem a költészet ünnepének szánjuk! Örülünk a kistérségünktől kívül eső településekről érkező résztvevőknek is!
Találkozónkat idén az Örkény István Emlékév jegyében szervezzük.
Helyszín:
Jászfényszaru Város Rimóczi Kastély
(Szabadság tér 18.)
Időpont:
2012. április 28, szombat 9 óra.
Általános iskolás (10-14 éves korosztály),
középiskolás és felnőtt kategóriákban várjuk
a jelentkezőket.
A zsűri elnöke:
Lengyel Boldizsár
megyei Príma-díjas újságíró, dramaturg.
A bemutatók után a zsűri két kiscsoportban
értékeli a hallottakat és lehetőséget ad a személyes beszélgetésre. A díjakat a rendezőszervek szponzori felajánlásokból biztosítják.
A résztvevők a számukra legkedvesebb művet mondhatják el, de örülnénk, ha Örkény
István műveivel is találkoznánk a pódiumon,
amelyet a zsűri külön díjaz majd. Az idén
költők megzenésített műveinek előadásával is
lehet nevezni!
Jelentkezés:
április 19-ig Bordásné Kovács Katalinnál
(Cím: Polgármesteri Hivatal,
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
Tel.: 57/422-002, Fax: 57/522-171,
e-mail: gyamhivatal@jaszfenyszaru.hu)
Rendezők:
Jászfényszaru Város Önkormányzata, Fény
szaruiak Baráti Egyesülete, Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Jászfényszarui
Drámapedagógiai Műhely, Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Szakképző Iskola Diákönkormányzata, Jászfényszaruért Alapítvány
A rendezvény szakmai támogatója a Magyar
Versmondók Egyesülete.
A találkozóra nézőnek szeretettel várunk
minden költészet iránt érdeklődőt!
Katinka
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Gyermekbaleset
Kedves Szülők! Igazából szerettem volna minél hamarabb elfelejteni a napokban történt balesetet, de úgy gondolom,
ha megosztom veletek, lehet, tudok picit
segíteni. Én eddig azon anyukák táborát
gyarapítottam, akik meghallgatták ugyan
a figyelmeztetést, hogy kemény cukorkát,
rágót 4 éves kor alatt nem szabad a gyereknek adni, de mivel kisfiam 2 éves és 18 fogacskájával önállóan eszik, mindent ügyesen összerág mielőtt lenyeli, így kap(ott)
cukorkát, néha rágót is.
Egyik nap kapott cukorkát, amit nyugodt
szívvel adtam is neki, már tudom, nem kellett volna. Nem ugrált, nem szaladgált, állt
egy helyben és úgy szopogatta a cukrot. Az
apukájával beszélgettünk, amikor arra lettünk figyelmesek, hogy köhécselt egyet, és
mikor rá néztünk, láttuk a torkához nyúl
és levegőért kapkod. Hirtelen pánik uralkodott el rajtunk, de tettük, amit kell, bár
nem a helyes módon, de sikerült kiszedni
a cukorkát. Kisfiam jól van, az ijedtségen
kívül más baja nem lett. Nekünk szerencsénk volt! A keménycukrot, rágót levettük az édességek listájáról. Mostantól én
is figyelmesebb leszek, mert nem szeretnék
még egyszer ilyet átélni, soha nem felejtem
el a kisfiam tekintetét, amiből láttam, csak
annyit kér: „Anya segíts!”
Azért gondoltam, hogy megírom a cikket,
mert szeretném felhívni a figyelmeteket,
nem kell sok, és hamar megvan a baj. Hallgassuk és fogadjuk meg a jó tanácsokat!
Egy anyuka

Elsősegély: fulladás

Idegen test eltávolítása felnőttből
Ha a sérült tudatánál van, kérje meg,
hogy köhögjön. Döntse a törzsét előre,
majd tenyerével ötször erősen üssön a hátára a két lapocka között. Amennyiben nem
járna sikerrel, lépjen a sérült mögé, ölelje
át, szorítsa ökölbe a kezét, és helyezze a
gyomorszájra közvetlenül a köldök felett

Madaraink védelmében

Lakóhelyemnél a Csonthalom tanyán, az
55-ös oszlopnál már három gólyát ütött
agyon az áram. Kérésemre az ÉMÁSZ
áramütés elleni védőeszközt szerelt fel
madaraink védelmében. Köszönöm, hogy
együttműködtek ebben! Bízom abban,
hogy ezt a lépést továbbiak is követik majd.
Petrás Irén
Fotó: Tamus Péter
(1). Ezt követően húzza a kezét hirtelen
önmaga felé és felfelé
(2). Az idegen test a mozdulat hatására
kibukik a sérült száján. Hogyha ennyi próbálkozás után sem járna sikerrel, próbálja
meg kézzel eltávolítani a légúti akadályt.
Fogja be a fuldokló orrát, hogy nyitva maradjon a szája és könnyebben hozzá lehessen férni ahhoz, ami a fuldoklást okozza.
Ha a sérült elveszti az eszméletét, hívja a
mentőt.
A légzés megszűnése esetén azonnal meg
kell kezdeni a mesterséges lélegeztetést.

Tájékoztatás

lakossági adatgyűjtésről
A Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatósága tájékoztatja a Tisztelt
Lakosságot, hogy 2012. évre engedélyezett
önkéntes adatszolgáltatáson alapoló lakossági adatfelvételeket végez.
A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program szerinti nyilvántartási
száma és neve:
„1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei”

Fulladást a torok hátsó részébe került idegen test okozhat. Az vagy elzárja a gégét,
vagy az izom görcsös összehúzódása vezet
fulladáshoz. A rosszul megrágott, sietve
lenyelt falatok is okozhatnak fulladást.
Ilyenkor azonnal be kell avatkozni. Fel kell
készülni az időközben megállt légzés újraindítására.
Idegen test eltávolítása gyermekből
1. Fektesse a gyermeket hasra a térdén. Ezután verjen néhányszor a háta közepére.
2. Ha nem jár sikerrel, lógassa a lábánál
fogva fejjel lefelé és néhányat üssön a

„1942 A lakosság utazási szokásai”

Az eszméletlen beteget hátára, arccal felfelé kemény helyre kell fektetni, nyakát
kinyújtani. A nyak túlfeszítésére gyakran
már magától megindul a légzés, ha ez nem
történik meg, szájból szájba lélegeztessünk
a tanult módszerrel.

Az összeírási munkát megbízási szerződéssel rendelkező, igazolvánnyal ellátott
számlálóbiztosok végzik. A mintavétel reprezentatív, vagyis a címek kijelölését véletlenszerű kiválasztással hajtják végre.
Az adatfelvételek kizárólag statisztikai
célból történnek, vagyis az egyedi adatok
mások számára nem hozzáférhetőek, összefüggésben a személyes adatok védelméről
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásaival.
A tájékoztatás célja, hogy a településen
folytatott munkáról a lakosság rendelkezzen a szükséges információkkal.
Az adatfelvételezéssel kapcsolatban a
06/1-487-4351 telefonszámon a KSH
munkatársai készséggel adnak tájékoztatást
a lakosság részére.
Morvainé Palócz Éva
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My Fair Lady – Egy világsiker Jászfényszarun

Fent: képek Eliza Doolittle életéből. Lent: Sokan tekintették meg a My Fair Lady című előadást.

A Broadway-n megszületett történet egy egyszerű, bárdolatlan
stílusú virágárus lány megragadó esetét meséli el arról, hogyan faragtak belőle úri kisasszonyt. Az előadást zömében a fényszarui
színkedvelők látogatták, de a közönség soraiban sok fiatal is helyet
foglalt, ami nem meglepő, hiszen a musical 1955-ös bemutatása

óta nem telt el úgy nap a világon, hogy ne játszották volna azt
valamilyen formában – mondta el rövid köszöntőjében a színjátszó
kör vezetője, Liszák Jánosné. Mi lehet a siker titka? A kiváló zene
vagy a megragadó történet? Senki nem jött még rá, de az előadás
végeztével, 19 óra után sokan kerültek közelebb a megoldáshoz.
A FÉBE és a SZIBAKŐ közös szervezésében legközelebb 2012.
október 21-én (vasárnap) lesz ismét színházi előadás Jászfényszarun, amely kertében az adácsi társulat tagjai teszik tiszteletüket és
adják elő az Egy csók és más semmi című musicalt.
Kép és szöveg: Pál Katalin Alíz

Ebben a tanévben is, az IPR keretében 2012. február 23-25. között
„Hatékony kommunikáció, csapatmunka a közoktatási intézményekben”
címmel, 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési tanfolyamon vettek
részt az általános iskola és óvoda pedagógusai.

„Első lépések Jászfényszarun” projekt keretében dr. Soltész Anikó tart
munkaerőpiaci tanácsadást a városi könyvtárban – álláskeresés az interneten, önéletrajz írása, a könyvtár, mint közösségi színtér bemutatása.
Képek és szöveg: Kovács Béláné Pető Magdolna

2012. március 18-án, vasárnap a világ egyik legismertebb
musicalét mutatták be a Jászapáti Színjátszó Kör tagjai, Jászfényszarun a Petőfi Művelődési Házban a FÉBE és a SZIBAKŐ
meghívásának eleget téve.
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Méregtelenítés – sose késő!

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Elcsépelt mondás, de igaz. Lakásunk, autónk tisztántartására szánunk időt, nem mondható el azonban ugyanez szervezetünk, testünk
(és nemcsak bőrünk, fogaink, hajunk) tisztításáról.
Egy kis számolásra hívom a kedves Olvasót! Ha egy ember naponta
csak 1 kg-nyi élelmet vesz magához átlagosan, 70 éves korára 70-szer
365 kg-ot, azaz több, mint 25 tonnát. Ennyi halad át a tápcsatornán.
Emészt a gyomrunk, bont le a bélrendszerünk, méregtelenít a májunk,
stb. Szép teljesítmény.
A régi paraszti bölcsességet gyakrabban elővehetnénk napjainkban is.
A nagyböjti időszak a téli disznótorok, evészetek után a szervezet méregtelenítését is hozta. Nagyon fontos tudnunk, hogy a méregtelenítés
nem szimplán ételmegvonás, hanem lelkünk, szellemünk tisztításáról
is szól. Manapság az ismeretek széles tárházát adja a különféle szakirodalom, csak néhány irányadó gondolatra hívnám fel a figyelmet.
Mindenekelőtt méregtelenítés témakörben tájékozódjunk, tervezzük meg és figyeljünk magunkra!
Köztudott, hogy a jóléti társadalmakban az állati fehérjék többszörösét fogyasztjuk a kívánatostól, nem beszélve az ipari feldolgozáson
és finomításon átesett élelmiszerek adalékanyagainak a szervezetünkben történő felhalmozódásáról. Jól táplált, elhízott nemzet vagyunk,
érdekes módon a vérkép mégis sokszor hiányállapotot jelez. A civilizált embert elhízott éhezőnek látják a táplálkozáskutatók. Érdemes
értékes (adott évszakban termő, lehetőleg nem agyonvegyszerezett)
alapanyagból saját feldolgozással előállított ételeket tenni a család asztalára. Legalábbis törekedjünk erre. Az otthon elkészített étkeken túl
jó lenne bevezetni a nem csak finomított lisztből készült kenyerek,
tészták fogyasztását is. Barátkozzunk a jó minőségű barna kenyerekkel, sokféle van már, ne restelljük elolvasni az összetételét. Ördögi körnek látszik, hogy az ipari előállítás során kivonódik egy sor érték (pl.
búzaszemből a korpa) az élelmiszerekből, amit később táplálék kiegészítőkkel próbálnak pótoltatni velünk, nem olcsón. A teljes kiőrlésű
búzában benne van az egész búzaszem vitaminostól, rostanyagostól.
A szénhidrátokat ne csak a finomított répacukorból fedezzük, hanem
használjunk mézet, aszalt gyümölcsöt, természetes nádcukrot, és fogyasszunk több gyümölcsöt. Teljesen ingyenesen tavaszi salátát akár
kertünk „vadregényesebb” részéről is összeállíthatunk. Egy kis friss
csalánhajtás, gyermekláncfű, tyúkhúr megspékelhető zöldhagymával,
hordós káposztával, olíva olajjal megcsöpögtetve. Szénsavmentes ásványvízzel turmix is készíthető belőlük. Fantáziánk határtalan lehet. A
zöldséglevek az elsavasodott (ezért a betegségnek hamarabb helyt adó)
szervezet lúgosításával teszik megfelelővé a PH értéket.
Mik segíthetnek még? A méregtelenítő légzést akár naponta beiktathatjuk az életünkbe néhány perc erejéig reggel és este a szabad levegőn.
Nem több, mint szájon át kifújjuk a levegőt és orron át jó mélyet
lélegzünk, picit bent tartjuk.
A rendszeres, bármilyen jellegű, nekünk szimpatikus mozgás jótékonyan hat lelki, szellemi működésünkre egyaránt.
A fokozott folyadékbevitel (szénsavmentes ásványvíz), a tisztító
gyógyteák kúraszerű alkalmazása szintén segít. A közkedvelt, de abszolút értéktelen szénsavas üdítők fogyasztását csökkentsük a minimumra, ha lehet, hagyjuk is el.
Váltott zuhanyzás, a különféle masszázsok, a mostanában divatos
szaunázás szintén segítenek beindítani szervezetünk tisztító, méregtelenítő folyamatait.
És amire a legkevesebb figyelmet szentelünk: Egyszer hallottam valahol, hogy Magyarország felett a negatív gondolatok összefüggő, sötét
felhőt alkotnak. Egyre hihetőbbnek tűnik. Ismert a pszichológiából,
hogy milyen sok múlik a gondolatainkon. Tegyünk hát érte! Száműzzük a negatív gondolatainkat, érzelmeinket! Mosolyogjunk, béküljünk ki haragosainkkal! Rendezzük kapcsolatainkat! Ki-ki meggyőződése szerint imádkozzon, relaxáljon, meditáljon.

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak és ismerősöknek, akik

Tanuljunk, hogy taníthassunk, és példát adhassunk gyermekeinknek, hiszen nem lesz könnyű eligazodni nekik sem a felkínált
divatok, álértékek között.
BÉ

PÁLL ISTVÁN
gyászszertartásán megjelentek, virágot
hoztak és fájdalmunkat enyhíteni próbálták.
Külön köszönetet mondunk az Örökláng
Temetkezés dolgozóinak, továbbá Kiss Gábor plébánosnak
és munkatársainak a tiszteletteljes halotti szertartásért.

A gyászoló család
Köszönetet mondunk a rokonoknak, szomszédoknak, barátoknak és
minden jó ismerősnek, akik szeretett édesanyánk,

BASA LÁSZLÓNÉ

Zsólyomi Magdolna
gyászszertartásán megjelentek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család
Emlékezés

Simon Ferencné
halálának 11. évfordulójára.

„Szomorú az út, mely a sírodhoz vezet,
ahol megpihen dolgos két kezed.
Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben, szerényen.
A jóságos szíved nyugodjék békében.”

Lánya és családja
Köszönetet mondunk a rokonoknak, szomszédoknak,
ismerősöknek, barátoknak, akik szeretett férjem,

NAGY ISTVÁN
gyászmiséjén, temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.

Szerető felesége és családja
Emlékezés

Farkas Attila
halálának 3. évfordulójára.
„Ez a gyertya most érted égjen,
Ki fenn laksz már a magas égben.
Ki vigyázol ránk onnan, fentről, Lelkünkhöz szólsz a végtelenből.”

Szerető családod
Emlékezés édesapánk,

Kun József

halálának 20. évfordulójára, és édesanyánk,

Kun Józsefné Mészáros Rozália
halálának 2. évfordulójára.
„Jó édesapát, édesanyát feledni nem lehet. Sírjukon túl is ott él a szeretet.
A jó szívüket, dolgos két kezüket, Áldd meg Atyám,
és mi megköszönjük, hogy ők voltak az édesapánk, édesanyánk.”

Szerető család
Emlékezünk

özv. Mészáros Józsefné
Szabó Éva Rozália
halálának 1. évfordulójára.
„Számunkra Te sohasem leszel halott. Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Drága jó szívét, két dolgos kezét Áldd meg Atyám!
S mi megköszönjük, hogy ő lehetett a mi édesanyánk.”
Szerető lánya és családja
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Ingyenes szemvizsgálat

a FEDÓ OPTIKÁBAN!
szemüvegkészítés esetén
Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 10.
Tel.: 30/2933-834
Szemvizsgálat minden pénteken 14.00 órától
(bejelentkezés alapján)

Rendel: Dr. SISKA IRÉN szemész szakorvos.
B ejelentkezés személyesen, vagy
a 30/2933-834-es telefonszámon.

akciók!
• Nyugdíjas kedvezmény –30%
• Multifokális lencsék –30%
• Keretek –30%, –40%
• Komplett szemüvegek 9.000 Ft-tól!
Szeretteinek ajándékozzon
szemüvegutalványt!
Nézzen be hozzánk, hogy jobban lásson!
Üdülési csekket elfogadunk!

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–17.00 óráig

DAJKÓKER
DIVATÁRU, KIEGÉSZÍTŐ, ILLATSZER
Parfüm, Krém, Kozmetikum,
Divatékszer, Öv, Pénztárca,
Táska, Ruházat, stb.
Jászfényszaru, Fürst Sándor út 10.
(Az OPTIKA mögött.)
Nyitva tartás:
kedd-péntek: 9:30-tól 17-ig,
Szombat: 9-től 12-ig
MESSZIRE NE MENJEN,
VÁSÁROLJON A DAJKÓKERBEN!

Tisztelt jászfényszarui lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy előzetes időpont egyeztetés alapján édesapám lakásán
(Jászfényszaru, Fürst S. u. 12.)

ügyvédi tevékenységet folytatok.
Dr. Tóth Zoltán – ügyvéd – Telefon: 06-20/544-5206

Kleopátra Kozmetika
Jászfényszaru, Szabadság út 69.

Szolgáltatásaim: szemöldök és szempilla tartós festése, szemöldök igazítás • arc és dekoltázs
maszszázs, kezelés minőségi kozmetikai termékekkel • gépi kezelés (ultrahang, vio, vákuum, bioptron,
arcvasaló, galván) • testkezelés • gyantázás • paraffinos kézápolás • fülbelövés • sminkelés, műszempilla,
Swarovsky köves díszítés.

Újdonság! 24K arany és kollagénes arckezelés
Tavaszi tisztító kezelések ajándék hydroabráziós kezeléssel! Nyitva tartás: hétfőtől–szombatig.

Apróhirdetések

Bejelentkezés: +36-70/233-2543 :: Zsólyomi Nikolett elektrokozmetikus

Jászfényszarun a Televízió utcában
(Samsung mögött)
3 szintes családi ház eladó.
Tel.: 06/30/294-9014.
*
1100 m2 gazdálkodásra alkalmas
földterület eladó.
Víz, villany van. Tel.: 30/740-7974

Februári anyakönyvi hírek

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
A fejlécen látható fotót Pető Noémi készítette.
Lapzárta minden hónap második hétfője
A szerkesztőség címe:
Városi Könyvtár, 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 18.
Mobil: 06-30/3488-935
E-mail: miujsag@jaszfenyszaru.hu
http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html
Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990.
ISSN 1417-894X
Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft.
Nyomda: Signal-Print Kft., Jászberény
Tel.: +36-57/500-960
www.artander.hu · www.nyomdasz.hu

SZÜLETTEK: Ignácz Gergő (Ignácz Henrietta), Ormándi Dávid (Banya Mónika), Petróczki Nóra (Rajna
Mónika), Vasas Zétény (Mizsei Melinda).
HÁZASSÁGot kötöttek: Harangozó Krisztián és Csortos Alexandra, Horváth Gábor és Szénási
Bianka, Ritczl Tibor és Palócz Tímea.
ELHUNYTAK: Basa Lászlóné Zsólyomi Mária (75), Cserháti Pál (80), Farkas Jutka (58), Mezei Kálmán
(70), Nagy István (77).

Szerkesztőségi fogadóórák
a Rimóczi Kastély (Pince) épületében minden pénteken 9–11 óráig.
Telefon: +36-30/3488-935

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Orvosi ügyelet: .............................................................................................. (+36)-37/341-040
Mentők: ................................................................................................................................ 104
Tűzoltóság: .......................................................................................................................... 105
Tűzoltóparancsnok (Jászfényszaru): ........................................................... (+36)-30/974-5690
Rendőrség (Jászberény):..................................................................................................... 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru):........................................ (57)/422-138, mobil: (+36)-70/330-7626
TIGÁZ – hibabejelentés: ................................................................................ (+36)-80/300-300
Falugazdász: ............................................................................................... (+36)-30/3922-602
Vízmű – hibabejelentés munkaidőben: .................................................................(57)/422-631
munkaidőn túl:..................................................................................(+36)-30/275-3350
Szennyvíz-ügyelet munkaidőben: .................................................423-938 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
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon: ................................................................... 522-460
Plébánia (Jászfényszaru): ................................................................................06-30/3460-366
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Fogadóóra
Tisztelt Választópolgárok!
Dr. Szabó Tamás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei I.sz. Választókerületének országgyűlési képviselője ez évben is várja a lakosságot minden
hónap utolsó péntekén fogadóórájára 15-17 óráig a jászfényszarui polgármesteri hivatal földszinti irodájába. (Az első félév további időpontjai:
március 30, április 27, május 25 és június 29 napokon.) Polg. Hivatal

Fogadóóra
Helyi ügyekben nemcsak havonta!
Az országgyűlési képviselő úr fogadóórájával egyidőben Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármesterasszony is várja a lakosságot a hivatalban.
Helyi ügyekben azonban nem kell megvárniuk a fogadónapot, hiszen jelzéseikkel, kérdéseikkel, problémáikkal, a közösséget érintő javaslataikkal
az év bármely ügyfélfogadási napján várja Önöket a polgármesterasszony.
Polgármesteri Hivatal

Sporthírek
A tavasz legbiztosabb jele, ha megkezdődik a labdarúgók tavaszi
idénye. Valamennyi korosztályunk megkezdte bajnoki csatározásait,
a legifjabbaktól a felnőttekig. Utánpótlásunk eddig hibátlanul vette az
akadályokat, de felnőtt csapatunk még idény eleji formát mutatott az
idénynyitón, ahol az éllovas Nagykörűt fogadtuk.
Eredmények:
Felnőtt: JVSE – Nagykörű
0-2
U19: JVSE – Nagykörű
5-3 G.: Oláh 3, Baranyi 2
U16: JVSE – Jászárokszállás 16-1 G.: Oláh 6, Varga L. 2,
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Gyere és hozd a barátaidat is!
Mese Haverok Akciók Bulik –bal
Mesék!!! Vagy mégsem???
Akciók a Boszorkánykő alatt, éjszaki bátorságpróba a Salgó várban, HAB-birok, HAB-parti és még sok rejtélyes kaland vár!
Túrák, jeges kirándulások, „országolás” a Felvidéken:
Rozsnyó, Betléri Kastély, Somoskői vár, bazaltorgona...
Tábor – tavalyelőtti áron!
Salgóbányán az Abonyi Önkormányzat Ifjúsági Táborában.
2012. július 1-8-ig, vasárnaptól-vasárnapig 8 nap 7 éjszaka
Az Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Szakképző Iskola és a BLNT Jászfényszarui Drámapedagógiai
Műhelye az idén 15. alkalommal hirdeti meg
drámajátékos komplex művészeti táborát.
A jelentkezést 5000 Ft előleg fizetésével a férőhelyek betöltéséig
időrendben fogadjuk el.
Befizetés az iskolában Lovászné Török Magdolnánál (57/424-204).
Az előleget lemondás esetén nem áll módunkban visszatéríteni!

A tábor várható összköltsége 32.000 Ft, amely havi részletekben
is törleszthető a júniusi szülői értekezletig.
Szeretettel várunk! Siess, mert kevés a hely!
• Mesetábor • Regetábor • Fantáziatábor • Mesetábor • Regetábor •

Felhívás
A 2012. április 23-án (hétfőn), a Föld napja alkalmából rendezendő
(reggel 9 órától 14 óráig) országos szemétgyűjtési akcióba való csatlakozásra. Várjuk civil szervezetek, baráti társaságok, magánszemélyek
jelentkezését. Jelentkezési határidő: 2012. április 02. (hétfő) 12 óráig.
Jelentkezni lehet az epitesugy@jaszfenyszaru.hu e-mail címen, Morvay Ferencnél az 57/ 522-176 telefonszámon, továbbá személyesen a Polgármesteri Hivatal építésügyi irodájában (földszint 11. ajtó).

Kirják 2, Varga K. 2, Szakali Zs. 2, Baranyi, Gere

U13: JVSE – Jászárokszállás 6-2 G.: Csuzz 3, Péter, Pencz. V., Jóni
		
Jászapáti – JVSE
0-1 G.: Boldogházi
Mozogjanak sokat!				
Vitányi Szabolcs

Emlőszűrő busz Jászfényszarun!
Örömmel értesítjük a 45 év feletti lakosokat, hogy ez év április
2-ától 3 napig az Emlőszűrő busz a lakosság rendelkezésére áll.
A női lakosok részére behívás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, részéről történik.
Aki nem kap behívót, de szeretne szűrésen részt venni, elmúlt 45
éves, a házi orvosi beutalóval jöhet. Ez vonatkozik a férfi lakosokra is,
hiszen egyre több férfinél jelenik meg az emlődaganat az utóbbi években. Az eredményeket mindenki postán kapja meg, aminek a díját be
kell fizetni.
Minél nagyobb megjelenésükre számítunk, hiszen mindnyájunk érdeke az, hogy minél több EGÉSZSÉGES ember éljen Jászfényszarun.
Tisztelettel és köszönettel a Védőnői Szolgálat nevében:
Kaszainé Ocskó Györgyi, Fózer Tiborné

Színházi szervezések
A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre 2012. április 30-án (hétfőn)
du. 5 órai indulással, különjárati autóbusszal Budapestre a JÁTÉKSZÍN előadására látogatást szervez. A színházbarátok: Bernard Slade:
Jutalomjáték vígjátékot két részben nézhetik meg. Az előadás útiköltséggel együtt 4.000 vagy 4.750 Ft/fő összegbe kerül.
A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre 2012. május 5-én (szombat)
du. 14 órai indulással, különjárati autóbusszal Budapestre a Magyar
Színházba látogatást szervez. A színházbarátok: Mark Twain-Miklós
Tibor-Jeff Newman-Tóth Péter: Tom Sawyer és Huckleberry Finn
kalandjai zenés vígjátékot két részben nézhetik meg. Az előadás útiköltséggel együtt 3.300 Ft/fő összegbe kerül.
Jelentkezés: Tóth Tibornál a +36/30-337-3336 mobil- vagy este az
57-422-871 vonalas telefonon lehet. Az előadásokról, a szereposztásról bővebben a www.febe.hu honlapon lehet olvasni.
Tóth Tibor

