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Példaértékű összefogás

Folytatódik a fásítás Jászfényszarun

MEGHÍVÓ
Jászfényszaru Város Napja

tervezett programjaira
Helye: VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY,

 KÖZÖSSÉGI TÉR
Valamennyi program és szolgáltatás térítésmentes!

ÁPRILIS 28. szombat, 9 óra
  Jász Fény Vers- és Prózamondó Találkozó
  a Rimóczi Kastélyban

ÁPRILIS 30. 18 óra
  Ünnepi szentmise a templomban

ÁPRILIS 30. 19 óra
  Nyerj egy aranygyűrűt barátnődnek!
  Az Önkormányzat májusfadíszítő
  versenyt hirdet, a részletek lapunk
  24. oldalán olvashatók!

MÁJUS 1.
 5.00 Zenés ébresztő a Diákönkor-

mányzat tagjainak feldíszített ke-
rékpáros kíséretével

 9.00 Májfadíszítés zenei aláfestéssel
 9.00–13.00 Egészségügyi szűrővizsgálat – 

vércukor – koleszterin – testsúly, 
testmagasság, testzsír – BMI – 
csontsűrűség

 9.00 Női kispályás labdarúgó kupa, 
Férfi  kispályás labdarúgó kupa

 14.00–18.00 Gólyalábas Mulatságos Bohóc 
műsor élő zenei kísérettel, 3 x 30 
perces műsor 4 óra időtartamra 
elosztva – arcfestés - lufi  hajtoga-
tás - légvár kastély - héliumos lufi  
osztás

 14.00 A város művészeti csoportjainak 
bemutatói (Red & Black tánccso-
port, jazz-balett csoport, Jacko 
Tánc Csoport, Fehér Akác Nép-
dalkör) 

 16.00 JANICSÁK VECA előadása
 17.00 „HOLDUGATÓK” Rock and 

Roll történeti tánccsoport Made 
in Hungária műsora

 18.00 SZENTE-VERES ADRIENN a 
DUMASZÍNHÁZ humoristájá-
nak műsora

 18.40 Tombolahúzás, a májusfadíszítő 
verseny eredményhirdetése

 19.00 A CIMBALIBAND koncertje

Főzőversenyt nem tervezünk, de csoportok, 
baráti társaságok részére a főzési lehetőség bizto-
sított. Mo stoha időjárás esetén a programok egy 
része a művelődési házban kerül megrendezésre.

2012. április 14-én a Samsung, az Önkor-
mányzat és valamennyi intézménye, civil 
szervezete részvételével nagyszabású fásítás 
zajlott a város frekventált pontjain. A Sam-
sung főbejáratával szemben hársfasor (150 
db), a fogathajtó pályán 50 db turkesztáni 
szil és 15 db nyárfa ültetésére került sor.  A 
Szabadság úti  mellett pótlásra kerültek a 

fák, az Orvosi Rendelő mögötti játszótéren 
is  fák, örökzöldek kerültek ültetésre, a Le-
hel-tó mellett pedig több, mint 100 db nyár-
fát telepítettek. A közel 200 fős csapatot az 
Önkormányzat hívta meg ebédre, melyet a 
fogatosok készítettek el.

A fásítási akcióról további részletek
a 2. oldalon.

Súlyos baleset történt Jászfényszarun ápri-
lis 10-én reggel 6 óra körül. A munkahelyére 
tartó autós gázolt el a zebrán szabályosan köz-
lekedő két gyalogost. A súlyosabban sérült 
fi atalabb nőt már Jászberény nem fogadta, 
és érdeklődésünkre a szolnoki intenzív osz-
tály főorvosa arra a kérdésre, hogy mi miben 
segíthetünk csak annyit válaszolt: véradás-
sal. Néhány óra leforgása alatt a Samsung 
jászfényszarui egységéből, a jászberényi Kód 
Kft-ből és a jászfényszarui Polgármesteri Hi-
vatal dolgozói közül két kisbusznyi a megfe-
lelő vércsoporttal rendelkező ember utazott a 
véradó állomásra, Szolnokra. 

Kód Kft.: Gál Edit, Kiscsatári Mihályné, 
Köteles Istvánné, Mácskovity István, Urbán 
Sándor. Samsung Electronics Magyar Zrt.:  
Csuka Melinda, Urbánné Bihari Krisztina, 
Nagy Marianna, Hajnal Márta, Vámosi Gab-

riella, Palócz Zoltán. Polgármesteri Hivatal: 
Basa Éva, Tamus Mária, Andréné Marton 
Éva, Ördög János, Tamus Péter. Csodálatos 
tapasztalni azt a pozitív hozzáállást, ahogyan 
az emberek segíteni akarnak és tudnak is egy-
másnak. Ilyenkor érzi azt az ember, hogy mi-
ről is szól az a híres jász összefogás. Még nap 
mint nap állítanak meg az emberek, hogy én 
is-én is olyan vércsoportú vagyok, segíthe-
tek-e. Nagyon büszke vagyok ezekre az em-
berekre! Tanulság: nagyon sok fi atal nem tud-
ja, hogy egyáltalán milyen vércsoportja van. 
Célszerű volna akár az igazolványok mellett 
tartani azokat a fontos tudnivalókat, mint 
például ez előbbi, ami adott esetben életet is 
menthet. 

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Szíves fi gyelmükbe ajánljuk az Egy véradó 

szemével c. írásunkat a 16. oldalon.

„Elnöki fa” ültetése közben Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármester asszony
és a Samsung Electronics Magyar Zrt. elnöke, Lee Kyu Jin. Fotó: Karizs Evelin
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Környezetünkért, jövőnkért! – Fásítási akció Jászfényszarun

Borult, csepergős, hűvöskés idő várta az 
embereket április 14-én reggel 9 órakor 
Jászfényszarun, a Samsung Electronics 
Magyar Zrt. parkolójában, ahol faültetésre 
gyülekeztek.

A Samsung, a Polgármesteri Hivatal, 
a GAMESZ, a START munkaprogram 
résztvevői, a két óvoda, a Jászfényszaru Ipa-
ri Centrum, a rendőrség, a városőrség és a 
két iskola dolgozói közül is szép számmal 
megjelentek munkára készen. A város civil 
szervezeteinek tagjai közül is sokan gyűltek 
össze: a Kolibri női focicsapat, a Jászfény-
szaru polgárőrség, a Városi Sportegyesület, 
a Béke Horgász Egyesület, az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület, a Jász Íjász és a fogat-
hajtók, akik tevékenyen segítették a mun-
kát. Örömteli, hogy az akció keretében 
közel 150 fő fáradozott Jászfényszaru város 
szépítésén, akik közreműködtek a városi 
környezet részleges megújításában, egy-
úttal facsemeték és tuják ültetésével saját 
és gyermekük környezeti jövőjét is jobbá 

tették. Mindezzel bizonyították a faültetési 
akció fontosságát, társadalmi elismertségét 
és elfogadottságát.

Reggel kilenc órakor kezdődött az ak-
ció, mely keretében 450 db szil-, hárs- és 
nyárfát és 35 db tuját ültettek el az alábbi 
helyszíneken:

• Szabadság út mentén a Samsung bejá-
ratával szembeni úttól indulva a tüzép 
telep melletti névtelen utcán befordul-
va a Dobó István utcáig,

• Fogathajtó pálya melletti területen,
• Deák téren a játszótér mellett,
• Lehel-tó körül.

Az ültetéshez szükséges szerszámokat a 
GAMESZ biztosította a résztvevők szá-
mára, mely eszközöket kisteherautóval a 
helyszínre is szállított. Közvetlenül az ülte-
tés után a fák megöntözése is megtörtént: 
a tűzoltók a tűzoltókocsiból, a GAMESZ 
pedig víztartályból locsolta a fákat.

A munkálatok a Lehel tónál fejeződtek 
be. Itt a csapat felmászott a Madárlesre és 
bebarangolta a tó körül kialakított igazán 
gazdagon illusztrált és ízlésesen kiépített 
tanösvényt, ahol sok hasznos tanulsággal 
és érdekes élménnyel gazdagodtak a részt-
vevők.

A kis túra után a Samsung főbejárata 
előtt a Samsung Electronics Magyar Zrt. 
elnöke, Lee Kyu Jin Győriné Dr. Czeglédi 
Márta polgármester asszonnyal együtt elül-
tette az „elnöki fát”.

A jó hangulatú munkás délelőtt megko-
ronázásaként a Fogathajtó pálya mellett 
az önkormányzat a résztvevőket megven-
dégelte egy tál babgulyással, amelyet a 
fogathajtók közössége részéről Fózer Imre 
bácsival Cserháti László főzött.

Urbán Csaba
Jászfényszaru Polgármesteri Hivatal

projektiroda
Fotók: Urbán Csaba, Karizs Evelin

Deák téren a játszótér mellett fa és tuja ültetése

Tűzoltók locsolják a frissen ültetett fákat

Lehel-tó melletti faültetés

Babgulyásra várva

Séta a Madárles melletti tanösvényen
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Egy híján húsz
Április 2-a városunk számára kiemelke-

dő nap. Egyrészt 19 évvel ezelőtt 1993. 
április 2-án történt Jászfényszaru ünne-
pélyes várossá avatása, másrészt e napon 
ünnepeljük a Dicsőséges Tavaszi Hadjárat 
hatvani csatáját, amit a magyar seregek fé-
nyes győzelemmel megnyertek 1849-ben 
és ekkor a magyar seregek városunkban is 
felvonultak.

Idén is ezen a napon emlékeztünk az 
eseményekre egy jó hangulatú, napsütéses 
délutánon. A város apraja-nagyja meg-
jelent a közös ünneplésen és együtt örül-
tünk, mert volt minek.

A délután folyamán az iskolások számára 
a Rimóczi Kastély és a Főtér közötti út-
szakaszon aszfaltrajzversenyt rendeztünk, 
amin 18 csapat vett részt óriási lelkesedés-
sel. A rajzokat Szabó Zsóka tanárnő, Tóth 
Györgyné Fekete Terézia nyugdíjas tanár-
nő és Nagy Ildikó könyvtáros zsűrizte. 
Nem volt könnyű dolguk, hiszen nagyon 
sok szép rajz született, ezért mindenki ka-
pott oklevelet és ajándékot. A legjobban 
sikerült művek alkotói: alsó tagozaton a 
4. b csapata, felső tagozaton pedig a 7. a 
képviselői. Az óvodások csapata pedig kü-
löndíjban részesült.

A rajzverseny után a gyerekek egy rend-
hagyó játékban, a „címerkeresőben” vet-
tek részt. A Templomkertben fényszarui 
címerrel díszített apró csokoládékat, cu-
korkákat rejtettünk el, amit a gyerekek-
nek kellett megtalálniuk. Szinte mindet 
sikerült. Az évfordulós ünnepségen váro-

sunk egyesületei is bemutatkoztak. Többek 
között az íjászok, fogathajtók, a pávakör, a 
horgászok képviseltették magukat és tájé-
koztatták a megjelenteket programjaikról.

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármes-
ter ünnepi beszédében büszkén említet-
te az Európai Unió társfi nanszírozásával 
megvalósuló, a városközpont megújulását 
célzó beruházások (ÉAOP-5.1.1/D-09-
2f-2011-0003 azonosító számú, „Jászfény-
szaru városközpontjának értékmegőrző 
megújítása” című projekt) részleteit.

A projektnyitó rendezvényen a megjelen-
tek megismerhették a tervezett fejlesztéseket 
a kihelyezett látványtervek áttekintésével és 
a Polgármesteri Hivatal dolgozói is készség-
gel álltak az érdeklődők rendelkezésére.

Közép-Európa legnagyobb katonai ha-
gyományőrző rendezvénysorozata kereté-
ben jórészt huszárok járják be már 24 éve 
az 1849-es dicsőséges Tavaszi Hadjárat 
útvonalait. Az Emlékhadjárat útvonala 35 
települést érint, köztük Jászfényszarut is. 

A városi ünnepség részeként 16:00 órá-

ra a huszárok is megérkeztek Boldogról. A 
mintegy 65 huszár között a jászfényszarui 
Szűcs Mihály Huszárbandérium képviselői 
is ott voltak.

A Városháza előtt Fülöp Tibor Zoltán, a 
Magyar Hagyományőr Világszövetség ügy-
vezető elnöke mondott ünnepi beszédet, 
majd Díszszemlét és zenés katonai hagyo-
mányőrző felvonulást láthattunk.

A színpompás huszártisztelgés után egy 
rendhagyó dologra került sor, mely remé-
nyeink szerint hagyománnyá válik majd. 
A gyerekek a városnak címzett kívánságaik 
elhelyezése után piros, fehér és zöld színű 
léggömböket engedtek az ég felé, lezárva 
ezzel a vidám, hagyományainkhoz és érté-
keinkhez méltó ünnepséget.

Farkas Kristóf Vince,
Szabó-Fábián Katalin
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Összefoglaló a Képviselő-testület márciusi üléseiről
2012. március 14-én soronkívüli nyílt 

ülésén Jászfényszaru Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Trianoni emlékmű, 
valamint a cigány zenész emlékmű elkészí-
tését jóváhagyta, ezzel egyidejűen elkészí-
tésükre Szabó Imrefi a Béla érem és plakett 
művész részére a megbízást megadta. 

A Képviselő-testület az előterjesztésben 
foglaltakkal egyetért és a hatályos telepü-
lésrendezési eszközökön részterületekre 
(04/42, 04/43,…, 05/6, 05/19…, 083/4, 
083/8…, 085/16, 085/24...,) hrsz-ú telke-
ket érintően önkormányzati településfej-
lesztési módosításról döntött.

A testület határozatában kezdeményezi, 
hogy Jászfényszaru és Jászberény telepü-
lések városfejlesztési tevékenységeik meg-
valósítására irányuló közös beruházások, 
projektek megvalósítása céljából jogi sze-
mélyiséggel rendelkező Jászfényszaru és 
Jászberény Városfejlesztési Önkormányzati 
Társulást hozzon létre.

A Képviselő-testület felhatalmazza Jász-
fényszaru Város Polgármesterét, hogy a 
Városfejlesztési Önkormányzati Társulás 
létrehozása érdekében tárgyalásokat foly-
tasson.

A „Szociális városrehabilitáció és lakos-
sági integráció Jászfényszaru fejlődéséért” 
című, ÉAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0002 
azonosító számú pályázat keretében felújí-
tásra kerülő ingatlanok kivitelezési mun-
káira nyertes ajánlattevőnek az E.Bion Bt-t 
(1051 Budapest, Október 6. utca 4.) vá-
lasztotta.

Az ajánlati árat 11.548.680 Ft + ÁFA ösz-
szegben a Képviselő-testület költségvetésé-
ben biztosítja.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság meg-
választására és a Közbeszerzési Szabályzat 
elfogadásáról szóló határozata szerint Jász-
fényszaru Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
elnökének dr. Sándor Mátyást, tagjának 
Győri Gábort választotta.

Ennek alapján „A Közbeszerzési Bíráló 
Bizottság elnöke: Polgármesteri Hivatal – 
dr. Sándor Mátyás, tagjai: GAMESZ ve-
zető: Karizsné Csontos Terézia, GAMESZ 
műszaki vezető:  Győri Gábor, Polgármes-
teri Hivatal műszaki ügyintézője: Tanczikó 
Attila, Polgármesteri Hivatal projektiroda 
munkatársa: Farkas Mónika. 

Az Önkormányzat mammográfi ai szűrés 
költségére 200.000 Ft-ot, a jászfényszarui 
Rendőrs részére 700.000 Ft + fénymásoló 
támogatást nyújt 2012. évi költségvetésé-
ben, továbbá a Művelődési Ház szakmai 
rendezvényére 3.000.000 Ft keretösszeget 
biztosít céltartalékba helyezéssel.

A Jászfényszaru Városi Polgárőrség részé-
re 700.000 Ft. támogatást biztosít, egyben 
felhatalmazta a polgármestert az együtt-
működési megállapodással kapcsolatos in-
tézkedésekre és a megállapodás aláírására.

A jászfényszarui fogathajtók kérelmé-
ben megfogalmazottak megvalósítását 
5.000.000 forinttal támogatja.

A Városi Sportegyesület részére 2012. I. 
félévében havi 600.000 forinttal támoga-
tást állapított meg.

A Képviselő-testület egyetért a könyvtári 
és közművelődési érdekeltségnövelő támo-
gatásra pályázat benyújtásával a pályázati 
adatlap szerinti tartalommal.

A pályázat saját erejét 1.377.000 Ft ösz-
szegben költségvetésében biztosítja. Köte-
lezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat 
esetén az elnyert és az önkormányzat által 
felajánlott összegeket a művelődési ház 
rendelkezésére bocsátja.

A Szabadság út 140. szám alatti telek 
és a volt Béke TSZ géptelep bejáratjelző 
autókerék építmény marketing célú hasz-
nosítására kiírt pályázat nyertesei részére 
100.000 Ft-ot hagyott jóvá.

A Vörösmarty u. 3/92 számú oszlop lám-
patestének pótlására, valamint a Névtelen 
utca gázcsere telep és Tüzép közötti hálózat 
bővítésére a tervek beszerzését elfogadta.

A város Közoktatási Esélyegyenlőségi 
Terve felülvizsgálatát jóváhagyta. A TIOP-
1.2.3-11/1 azonosító számú, „Könyvtári 
szolgáltatások összehangolt infrastruktúra 
– fejlesztése” című pályázati felhívásra elké-
szített Iskola és Gyermekkönyvtár Jászfény-
szaru – informatikai infrastruktúra fejlesz-
tése c. pályázat benyújtásával egyetértett.

2012. március 28-án előterjesztéseket 
tárgyalt:

• Az ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0003 
azonosító számú, „Jászfényszaru város-
központjának értékmegőrző megújítása” 
című projekt „Városháza megújítása” pro-
jektelemre vonatkozó „módosított kiviteli 
tervek” tárgyú Vállalkozói Szerződés meg-
kötésére.

• A 4/2012. (III.1.) BM rendelet „4. 
Közbiztonság növelését szolgáló fejleszté-
sek megvalósítása” 8. §-ában foglaltak fi -
gyelembe vételével a pályázatban történő 
részvétel jóváhagyására.

A Képviselő-testület a pályázat benyúj-
tásához szükséges saját forrást – a pályá-
zati kiírásban foglalt 20 %-ot – bruttó 
2.018.564 Ft összegben költségvetésében 
biztosítja.

• 150.229 Ft +ÁFA vállalkozási díjat ítélt 
meg a Jászfényszaru Szabadság út 36. sz. 
alatti ingatlan vagyonvédelmi eszközökkel 
történő ellátására. A Képviselő-testület az 
összeget 2012. évi költségvetésében jóvá-
hagyta.

• A Jászfényszaru Fürst S út 18/c szám 
alatti ingatlan vagyonvédelmi rendszeré-
nek kiépítése és beüzemelése költségeire 
200.000 Ft összeget költségvetésében biz-
tosítja.

• A Jászfényszaru, Fürst S u. 18/c sz. alat-
ti ingatlan internet kapcsolat kiépítéséhez a 
szükséges fedezetet biztosítja.

• A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 
létszámát 2012. április 1-től határozott – 1 
év – határozott időtartamra megemelte.

• A szennyvíztisztító bővítéssel kapcsola-
tos pályázat előkészítéséről szóló tájékoz-
tatót elfogadta. Győri János alpolgármes-
ter hozzászólásában elmondta, hogy „a 
jászfényszarui szennyvíztisztításra és szenny-
víztisztító kiépítésére és annak bővítésére – 
az első kapavágáskor közös agglomerációba 
kerültünk Pusztamonostorral. A szenny-
víztisztító közös tulajdon. Pusztamonosto-
ron nagyon kevés a hálózat, Jászfényszarun 
teljesen kiépült. 2015-ig az Európai Uniós 
előírások szerint ennek az agglomerációnak 
biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy min-
den keletkező szennyvíz megtisztításra ke-
rüljön. Ehhez pénzügyi fedezetet, pályázati 
lehetőséget is biztosít az unió. A pályázati 
lehetőségek jelen pillanatban is nyitva áll-
nak és nekünk erre fel kell készülni.”

• Jóváhagyásra került Jászfényszaru Város 
Közbeszerzési Terve.

A Képviselő-testület március 
21-én este 8 órai kezdettel so-
ron kívüli ülést tartott. Az ülé-
sen minden képviselő részt vett. 
Egyetlen napirendi pontként 
került tárgyalásra a Magyar Lab-
darúgó Szövetség által kiírt pá-
lyázaton való részvétel, mely egy 
nagyméretű műfüves sportpálya 
kialakításáról szólt. A képviselők 
többsége egyet értett azzal, hogy 
legyen Jászfényszarun műfüves 
pálya, így a pályázat benyújtását 
megszavazták. A helyszín pontos 
kijelölésére a pályázat eredményes 
elbírálása esetén térnek vissza.  A 
pályázati kiírás szerint a beruházás 
maximált ára bruttó 170 millió fo-
rint, melyhez 30% önerőt kellett 
az Önkormányzatnak biztosítania 
(maximum 51 millió forint).

Karizs Evelin
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Bemutatkozik lengyel testvérvárosunk: 
Zakliczyn

Tanyavillamosítás!

Jászfényszaru Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete felhatalmazta a polgár-
mestert a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Vagyonkezelő Központja 
megkeresésével a kormányablakok kialakí-
tására, melyhez az önkormányzat együtt-
működését felajánlja.

A városháza felújítási terve megfelelő 
teret nyit ahhoz, hogy az okmányiroda, a 
különböző hivatali teendők megfelelő el-
helyezést nyerjenek.

2012. március 28-án zárt ülésen hozott 
határozatában jóváhagyta és elrendelte, 
mint alapító a Jászfényszaru Városfejlesztő 
Korlátolt Felelősségű Társaság alapítását.

„Jászfényszaru Városközpontjának érték-
megőrző megújítása” című ÉAOP-5.1.1/
D-09-2f-2011-0003 azonosító számú pá-
lyázat keretében lefolytatott közbeszerzési 
eljárás részfeladatai nyerteseinek kiválasz-
tásáról döntött.

Az egységes óvoda, bölcsőde tervezésére 
nyílt közbeszerzési eljárás 1. részfeladata – 
Óvoda és bölcsőde) tekintetében a STÚ-
DIÓ Észak-Magyarország Tervező Kft ., 
3530 Miskolc, Rákóczi u. 6. ajánlattevőt 
választotta.

A Képviselő-testület az ajánlati árat – 
9.590.000 Ft + ÁFA összegben költségve-
tésében biztosítja. 

A Sportcsarnok és uszoda tekintetében 
nyertesnek az ABC Group Kft 1112 Bu-
dapest, Bod Péter u. 27. ajánlattevőt vá-
lasztotta. 

Az ajánlati ár – 19.900.000 Ft + ÁFA.

Gondozási Központ tekintetében nyer-
tesnek a Ferdinánd és Ferdinánd Kft 1188 
Budapest, Vas utca 18. II/19. ajánlattevőt 
választotta. 

Az ajánlati ár – 7.800.000 Ft + ÁFA.

Az Egészségház épületének átalakításához 
szükséges tervek elkészítésére a legalacso-
nyabb összegű ajánlatot, a Quartier Építési 
Tervező Kft (2092 Budakeszi, Rózsa utca 
30/A) ajánlatát fogadta el.

Az ajánlati árat 3.470.000 Ft + ÁFA ösz-
szegben költségvetésében biztosítja.

A Fogathajtó pálya és a Vasvári Pál úti 
közvilágítási hálózat korszerűsítésének ki-
vitelezésére nyertes ajánlattevő a GA Ma-
gyarország Kft-t hirdeti ki 6.202.205 Ft + 
ÁFA ajánlati árral.

A Képviselő-testülete döntése, hogy a 
Jászok Világtalálkozóját 2018. évben Jász-
fényszaru rendezze.

Czeglédi Gabriella

Zakliczyn város és a hozzá tartozó falvak egy 
érdekes települést alkotnak Kis-Lengyelor-
szág térképén, nem átlagos tájképpel, érdekes 
történelemmel és dinamikusan fejlődő helyi 
társadalommal. A kiváló természeti adott-
ságok: a Dunajec völgye, a tarnowi, sadecki 
és brzeski térség határán való elhelyezkedés 
kedvez a szabadidő-turizmus fejlődésének. A 
természeti adottságok kiegészítik a tárgyi és 
szellemi kulturális örökséget.

Elsőként ebben a csoportban meg kell 
említeni Zakliczyn város műemlék kör-
nyezetét, a melsztynski vár maradványait, 
valamint a lusławicei, strózei, olszowai ud-
varházakat, továbbá a zakliczyni, palesnicai, 
ruda kameralnai, dzierzaninyi és gwozdzieci 
szakrális helyeket. Szükséges megemlíte-
ni a gyönyörű, többször ritkaság számba 
menő kápolnákat és természeti elemeket. „A 
zakliczyni föld az a hely, ahol művészek te-
remnek”, mint azt a néhai Jacek Malczewski 
festő, vagy a kortárs Krzysztof Penderecki ze-
neszerző példája is bizonyítja. 

A településre jellemző a munkaszeretet és a 
társadalmi aktivitás, hiszen közel 30 aktívan 
működő civil szervezete van.

A város költséges kommunális beruházá-
sokat hajt végre és bátor költségvetési dön-
tések után sikeresen él a lehetséges források 
megszerzésével a megvalósítások érdekében. 
A zakliczyni műemlék városháza a Regioná-
lis Turisztikai és Kulturális Örökség Központ 
(RCTiDK) székhelye, mely intézmény 2000-
ben a TOURIN III. uniós projekt megvalósí-
tása kapcsán jött létre. Kis-Lengyelországban 
egyike a legjobb önkormányzati kulturális 

intézményeknek. A központ olyan nívós ren-
dezvények szervezője, mint a Bab Ünnepe, 
a Város és Község Napja, a Melsztyni Pápai 
Majális stb. A Regionális Turisztikai és Kul-
turális Örökség Központ Spytko Klub kávé-
zót, a városházán galériát és városi múzeumot 
(Pod Waga) működtet. A központ művészeti 
csoportokat és különböző érdeklődési körű 
klubokat is szervez és támogat.

Zakliczyn már 1557 és 1934 között mezővá-
ros volt, a városi címet 2006-ban nyerte vissza, 
a település lakossága 1.566 fő, ugyanakkor 
még 24 község Zakliczynhez tartozik, így a 
kerület összlakossága 12.174 fő.

Fordította: P. Szerencsés Bogumila
Szerkesztette: Farkas Kristóf Vince

Az előző évben, 21 fő aláírásával a homok 
tanyai villany-társulás kéréssel fordult ön-
kormányzatunkhoz. A kérelmezők vállalták 
ingatlanonként 300.000 Ft hozzájárulás befi -
zetését abban az esetben, ha Jászfényszaru Vá-
ros Önkormányzata támogatja villamosítási 
igényüket. A támogató képviselő-testületi 
döntést követően Önkormányzatunk szept-
emberben kötötte meg a Hálózat Létesítési 
Megállapodást az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel, 
melyben 20.388.000 Ft + Áfa összegért vál-
lalták a fejlesztés tervezését és kivitelezését. 
Ez év elején egyeztettük az előzetes terveket 
a szakhatóságokkal, és jelenleg az engedélyes 

terv készítése folyik. A leendő hálózat a volt 
Szabadság teleptől a Vadászház dűlőig a 3106 
jelű összekötő út (Jászfényszaru – Zsámbok) 
mellett halad, tehát ennek közelében van 
lehetőség rákötést igényelni.   A tervezéshez 
szükséges ingatlanonkénti villamos energia 
szükségletet 15 tulajdonos adta meg. A közel-
jövőben szükség lesz a fejlesztést igénylőknek 
egy társulást alapítani, majd annak egy folyó-
számlát nyitni, ahová a tagok a vállalt hoz-
zájárulást egy összegben, vagy részletenként 
befi zethetik.

Tanczikó Attila,
pénzügyi, műszaki ügyintéző

Zakliczyn városháza
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Jászfényszaru Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése
2012. év tervezett bevételei (ezer Ft-ban)

Sorsz. Megnevezés  Előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

 Közhatalmi bevételek (pl. okmányiroda) 1.100
 Egyéb saját működési bevétel  124.270
  (Pl. újság értékesítés, hirdetési díjak, lakossági-közüzemi
  víz- és szennyvíz díjbevételek, művészeti iskola tandíjbevétel,
  étkezési térítési díjak, lakbérek stb.)
 Áfa bevételek, visszatérülések  26.883
 Kamatbevételek  100.000
 Összesen:  ...........................................................................  252.253
2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI  
2.1 Helyi adók  1.601.800
  · kommunális adó 4.800
  · iparűzési adó 1.500.000
  · építmény adó 97.000
2.2 Átengedett központi adók  -108.706
  · SZJA -135.706
   (A lakosság által 2010. év után megfi zetett személyi
   jövedelemadó törvény szerinti mértéke az önkormányzatot
   illeti meg: fi x bevétel a befi zetett SZJA 8 %-a, 43.036 ezer Ft
   Adóerőképesség függvényében SZJA-elvonás is sújtja
   költségvetésünket: ezen elvonás (-178.492 ezer Ft), ill. a 8 %
   helyben maradó SZJA egyenlege -135.706 ezer Ft)  
  · gépjárműadó 27.000
2.3 Egyéb sajátos bevételek  5.678
  (önkormányzati lakások lakbérbevétele, talajterhelési díj,
  szabálysértési díjak stb.)
 Összesen:  ........................................................................  1.498.772
3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

3.1 Normatív hozzájárulások  231.042
3.3 Normatív, kötött felhasználású támogatások 79.328
  (szociális továbbképzés, egyes jövedelempótló
  támogatások kiegészítése)
 Összesen:  ...........................................................................  310.370
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

4.1 Támogatásértékű működési bevételek
4.1.1 Tb-től átvett pénzeszköz  6.828
4.1.2 EU-s támogatással megvalósuló projektekre 38.973
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK
 VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE 1.300
  (Munkáltatói kölcsöntörl. és első lakáshoz jutók törlesztései)
VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 2.474.328

ÖSSZES BEVÉTEL:  .................................................................  4.582.824

2012. év kiadásainak előirányzatai
költségvetési szervenként (ezer Ft-ban) és az engedélyezett létszám (fő)

    Kiadási Engedélyezett
Megnevezés  előirányzat létszám
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 1.047.798 179,5
 Ebből:
 Általános iskola 188.944 56
 Óvodák 78.314 25
 Könyvtár 10.502 2,75
 Művelődési Ház 15.636 4
 Idősek gondozóháza, klubja 30.727 8
 Házi szociális gondozás 18.939 3
 Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 12.724 4
 Védőnők fi nanszírozása 9.552 3
 Utak, hidak karbantartása és hó eltakarítás 3.000 
 Parkfenntartás 10.990 2
 Közvilágítás 14.080 
 Ivóvízellátás, szennyvízkezelés 111.506 13
 Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások 104.000 
  (lakásfenntartási támogatások, ápolási díjak,
  különféle segélyek)
 Étkeztetés (óvodák, iskola) 40.000 
 GAMESZ egyéb feladatai  119.853 21
 (pl. városgazdálkodás, intézményi vagyon működtetése)
 Polgármesteri Hivatal, önkormányzat 279.031 37,75

 (Hivatali dolgozók bér- és járulékköltségei, képviselők tiszteletdíja, társadalmi
 szervezetek támogatása, illetve Kisebbségi önkormányzat működésének költségei stb.)
CÉLTARTALÉKOK (működési jellegű) 210.273
Működési kiadások összesen:  ................................  1.258.071  ... 179,5

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
CÉLTARTALÉKOK (felhalmozási jellegű) 3.310.189
 Céltartalékot képez az önkormányzat egyes felhalmozási jellegű kiadásokra is
BERUHÁZÁSI, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
 Vadászház, vásártér, Művelődési ház előtti tér 5.000
 (ivóvíz, kút, szoc.helyiség, locsolás-öntözés automatizálás)
 Rendezési terv  5.000
 Polgármesteri hivatal számítástechn. eszk. besz. 3.500
 Idősek bentlakásos ellátása szám. tech. eszköz besz. 280
 Családsegítő szolgálat szám.tech.eszk.besz. 284
 Műv.ház szám.tech.eszköz beszerzés 500
Felhalmozási kiadások összesen:  ...........................  3.324.753

ÖSSZES KIADÁS:  ................................................  4.582.824

2012. évi céltartalék (ezer Ft-ban)
Sorsz. Megnevezés  Előirányzat
1. Kitüntetések 750
2. Város rendezvényei (máj. 1. – Tarlófeszt., aug. 20. , okt. 23.) 15.000
3. Garanciális kötelezettség átvállalás 13.650
4. Jubileumi jutalom 5.599
5. Tankönyvellátás 3.456
6. Energia többletek 5.000
7. Monitoring kutak vízminta vizsgálat 2.000
8. Nemzetiségi önkorm. pályázati saját erő 165
9. Karácsonyi díszvilágítás, térrendezés 3.000
10. Idősek karácsonya est megrendezésére 300
11. Civil pályázati önerőre 300
12. Sportcélú keret 500
13. Külkapcsolati keret 750
14. Tanácsadói juttatásra 1.179
15. Záportavak rendezésére, tisztítására, vízelvezetés feladataira 50.000
16. HPV oltás biztosítására 4.000
17. Önkormányzati tulajdonok karbantartása és felújítása keret 10.000
18. Fásításra 4.000
19. Arany János tehetséggond. program ösztöndíjak 300
20. Út-híd keret megemelésére 50.000
21. Gondozási központ/továbbképzések teljesítése
 dolgozók juttatására 825
22. Általános iskola
  eszközbeszerzésre, fejlesztésre, művészeti iskola működésére 18.284
  szakmai, informatikai fejl. feladatokra 805
   (normatív, kötött felh. támog.)
23. Könyvtár (rendezvényekre) 320
24. Művelődési Ház (szerzői jogdíjakra) 300
25. Közalkalmazottak, köztisztviselők 1/2 havi juttatására 19.790

 MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:  ..................  210 273

1. Települési vízellátás felújításának hosszú távú tartaléka 131.616
2. Céltartalék beruházások előre nem látható többletfeladataira 100.000
3. Funkcióbővítő beruházás pályázat
 2012. évben megvalósítandó feladataira 600.000
4. Közösségi közlekedés fejlesztés – autóbuszváró építés 80 000
5. „Szociális Városrehabilitáció és Lakossági Integráció
 Jászfényszaru Fejlődéséért” pályázat
 2012. évben megvalósítandó feladataira 368.573
6. Környezetvédelmi beruházások (hulladékgazdálkodás…) 100.000
7. Megújuló energiaforrások kialakítására (pl. Solar park önereje) 500.000
8. GAMESZ udvar átépítése és raktár 70.000
9. Közbiztonság fejlesztés biztosítására 30.000
10. Településüzemeltetés általános feltételei biztosítására 80.000
  (kisgép,épületek,raktár)
11. Kommunális infrastruktúra állagmegőrzése kiadásaira 500.000
  (kül- és belterületi utak, járdák...)
12. Intézmények felújítása, állagmegőrzése és funkciójának
 fenntartása kiadásaira (pl. művelődés, kultúra…) 50.000
13. Tervezési költségeire 200.000
  (ágazati feladatok pl. szennyvíztisztító bővítése)
14. Beruházások előkészítési költségeire 500.000

 FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:  .......  3.310.189
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Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek (ezer Ft-ban)
Azon beruházások, tevékenységek, amelyekre megkötött támogatási szerződés áll rendelkezésünkre).

  A projekt Projektben A projekttel 2012-ben
Projekt elnevezése Támogatás formája várható elismert kapcsolatos, 2012-ben várható
  támogatása összköltség várható kifi zetések támogatás
Első lépések Jászfényszarun * TÁMOP-5.3.1-C-09/2 52.227 52.227 31.831 31.831 
Partnerségen alapuló iskolabarát programok megvalósítása Jászfényszaru térségében TÁMOP-3.2.11/10/1 15.693 15.693 7.142 7.142

 * A konzorciumi partner (BLNT) projektjének összege az önkormányzatén túl 1.758 ezer Ft.

Azon beruházások, tevékenységek, amelyekre  „ELŐZETES TÁMOGATÓI DÖNTÉSRŐL” értesítő levél áll rendelkezésre.

Közösségi közlekedés fejlesztése
 Autóbuszváró – Jászsági Többcélú Társulás keretében ÉAOP-2009-3.1.4/A 61.281 68.090 3.405
„Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések”
 Jászfényszaru Városközpontjának értékmegőrző megújítása** ÉAOP-2009-5.1.1/D 471.070 708.055
Szociális város rehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért*** ÉAOP-2009-5.1.1/A 344.111 404.837 368.573

  ** Az önkormányzat által jóváhagyott összes saját forrás 400.000 ezer Forint.
  *** Az önkormányzat által jóváhagyott összes saját forrás 80.000 ezer Forint.

A fenti pályázatokból többéves kötelezettségvállalással megvalósulók:

Közösségi közlekedés fejlesztése – Autóbuszváró – Jászsági Többcélú Társulás közreműködésével  _______________________  2011-2012 években
„Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” – Jászfényszaru Városközpontjának értékmegőrző megújítása  _____________  2011-2012-2013 években
Szociális város rehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért  ______________________________________  2011-2012 években

Civil támogatásokról döntött a képviselő-testület
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 29-i ülé-
sén döntött az idei civil támogatásokról.

65/2012.(II.29.) számú határozata civil támogatások felosztásáról

A képviselőtestület megállapítja, hogy az elmúlt évi civil keretből biztosított 
támogatásokkal minden pályázó elszámolt. A testület a 2.200.000 forintos ke-
retből alábbi támogatásokat állapítja meg.

SZERVEZET NEVE, TÁMOGATÁSI CÉL A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 
Általános Iskola Diákönkormányzata 50.000 Ft
 Diákolimpiára és az „Olimpia és a sport éve” rendezvénysorozatra
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 370.000 Ft
 Működési költségekre, járulékokra, kiemelt kulturális rendezvények
 támogatására (Erzsébet Nap, Adventi kávéház, Vidékfejlesztési programok, 
 pályázatok költségei, működés, járulékok)
Fényszaruiak Baráti Egyesülete 470.000 Ft
 Működési költségekre és az egyesület programjainak megvalósítására
 (főző és kenyérsütő verseny, Múzeumok éjszakája, Kemence ünnepe,
 Kulturális Örökség Napja, ismeretterjesztő előadások, megemlékezések,
 honismereti tábor, színházi előadások, kirándulások, elszármazottakkal 
 kapcsolattartás, Tanítók emlékműjére vésés,)
BLNT Jászfényszarui Fotóműhely  150.000 Ft
 A település és eseményei fotós dokumentációjára, éves programokra,
 testvérvárosban fotózás, alkotótábor, 4 kiállítás szervezésére
Iglice Gyermek Néptánccsoport 230.000 Ft
 Edzőtáborra (Szigetszentmárton, 70 fő 4 nap) 
Ált.Isk. és BLNT Jászfényszarui Drámapedagógiai Műhelye 300.000 Ft
 XV. komplex művészeti tábor megvalósítására (85 fő – 7 éj)
 „Mese HAB-bal!” címmel és éves rendezvényekre
Petőfi  Műv. Ház  60.000 Ft
Őszikék Nyugdíjasklub ??? 
 kirándulásra, belépőkre, programokra
Római Katolikus Egyház, Jászfényszaru – nyári táborokra 190.000 Ft
 Mátraverebély, Szentkút 3 nap 30 fő
 Veszprém 6 nap 50 fő
Színjátszók Baráti Köre (SZIBAKÖ) 280.000 Ft
 Új darabokhoz díszlet, jelmez, fesztiválok, képzések költségei,
 + működésre, közösségépítésre, 40 éves évfordulóra, kiállításra
Vakok és Gyengénlátók helyi szervezete éves programokra  50.000 Ft
Városi Vöröskereszt 50.000 Ft 
 Véradás szervezésére, egészségnevelő és szociális segítő
 programokra + véradók köszöntése.

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:  ..........................................  2.200.000 Ft

66/2012.(II.29.) számú határozat
a külkapcsolati keretből történő támogatásokról

A képviselő-testület megállapította, hogy az elmúlt évi külkapcsolati keretből 
nyújtott támogatásokkal minden pályázó elszámolt. A 750 ezer forintos kül-
kapcsolati támogatási keret terhére az alábbi szervezeteknek az alábbi összegű 
támogatást állapítja meg 2012. évben.

SZERVEZET NEVE A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

Iglice Gyermeknéptánc Együttes 250.000 Ft.
 Zakliczyn-i néptánccsoport meghívására kiutazás vendégszereplésre
Színjátszók Baráti Köre (SZIBAKÖ) 250.000 Ft
 Borson, Nagyváradon vendégszereplésre, kinti képzésre,
 külkapcsolatok ápolására
Jász Íjászok 150.000 Ft
 Zakliczyn-i vendégek fogadására az íjászversenyen
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság (BLNT) 100.000 Ft
 fotókiállítás Zakliczyn-be és Nagyváradra,
 külkapcsolatok ápolására

ÖSSZES TÁMOGATÁS:  ........................................................  750.000 Ft

67/2012.(II.29.) számú bizottsági határozat
a sportcélú támogatási keretből történő támogatásokról

Jászfényszaru Város Önkormányzat képviselő-testülete megállapította, hogy 
az elmúlt évi sportcélú keretből nyújtott támogatásokkal minden pályázó elszá-
molt. A beérkezett pályázatokat fi gyelembe véve a sportcélú 500 ezer forintos 
támogatási keret terhére az alábbi szervezeteknek az alábbi összegű támogatá-
sokat állapítja meg 2012. évben.

MEGNEVEZÉS A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

Egyháztestület – Török János 60.000 Ft
 Erzsébet-háznál udvari játékokra,
 focipálya, udvar karbantartására, fejlesztésére
Kolibrik női focicsapat 250.000 Ft
 működési költségekre, Szent Erzsébet kupa megszervezésére
Jász Íjászok 190.000 Ft
 íjászverseny lebonyolításával kapcsolatos költségekre

ÖSSZESEN: ...........................................................................  500.000 Ft

A képviselő-testület felhívja a pályázaton nyert szervezeteket, hogy a ka-
pott támogatás felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi beszámolót, 
valamint a záradékolt számlák és bizonylatok hitelesített másolatait 2013. 
január 31-ig nyújtsák be az Önkormányzatnak. Aki ezen kötelezettségét 
elmulasztotta, úgy annak a pályázatát a következő évben nem tudja elfo-
gadni a testület.
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Pályázati aktualitások Jászberény kistérségben
2011. szeptember 30-ig lehetett pályáza-

tot benyújtani a LEADER program 2. kö-
rében meghirdetett 10 célterületre, melyet 
a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egye-
sülete (JKHK Egyesülete) hirdetett meg a 
Jászberényi kistérség 17 településén.

A LEADER 2. körös pályázatok ügyinté-
zése során az Egyesületnek az Irányító Ha-
tóság (IH) által felállított ütemterv alapján 
határidőre kellett teljesíteni a munkafázi-

sokat. A JKHK Egyesületéhez a LEADER 
2. körben 84 darab pályázat érkezett be, 
ezek alapjogosultsági vizsgálatának lezárá-
sát követően postáztuk a hiánypótló végzé-
seket, amelyek feldolgozása február végéig 
megtörtént. Az alapjogosultsági és az ad-
minisztratív ellenőrzést követően összesen 
14 kérelem került elutasításra.

A kérelmek értékelését, A2-es ügyintézé-
sét 2012. március 08-ig el kellett végezni 
egyesületünknek. Az IH által előirány-
zott határidőt a munkaszervezet tartotta, 
melynek eredményeként 70 db kérelem 
esetében postáztunk ki befogadó nyilatko-
zatokat. A pályázatok jelenleg B ügyintézés 
keretén belül MVH-s szinten vannak, ahol 
a munkaszervezet munkáját mintavétele-
sen ellenőrzik a hivatal munkatársai.

A B ügyintézést, Igazgatói felülvizsgálat 
szint követi. Az IH jóváhagyását követően 
a JKHK Egyesülete célterületenként meg-

kezdheti a pályázatok előzetes rangsorba 
állítását. Az előzetes rangsort – a tervek 
szerint – 2012. április 20-ig kell véglegesí-
teni. Ezt követően kerülhetnek postázásra 
a Döntési Határozatok.

Az egyesület döntéshozó testülete reméli, 
hogy az IH minél előbb jóváhagyja a tá-
mogatási kérelmeket és 2012. április 26-
ig minden kérelmezőnek kipostázhatja a 
Döntési Határozatokat.

Fotópályázat! Vegyen Ön is részt!

„Images of Rural Europe”
(A vidéki Európa) – Az Európai Vidékfej-

lesztési Hálózat (EVH) fotópályázata

Örömmel tudatjuk, hogy az EVH egy 
izgalmas fotóversenyt kezdeményezetett az 
európai HACS-ok részére. Számítunk az 
Ön támogatására is, hogy a kezdeményezés 
sikeres legyen!

 
Az „Images of Rural Europe” (A vidéki 

Európa) kezdeményezés célja, hogy támo-
gassa az európai vidék fejlődését. A fotó-
pályázatra olyan képeket várnak, amelyek 
a mai európai vidéki életet tükrözik. A 
győztes fotókból kiállítás nyílik a brüsz-
szeli Berlaymont épületnél 2012. június 
22. és július 10. között. Továbbá, a nyer-
tes fotósokat és a Helyi Akciócsoportokat 

(HACS-okat) meghívják a 2012. június 
27-i díjátadó ünnepségre, ahol jelen lesz 
Dacian Ciolos Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Biztos. Ezt követően a fotók eu-
rópai vándorkiállításon vesznek részt és a 
képeket megjelentetik egy keménykötésű 
kiadványban még ebben az évben.

A részvétel nem lehetne ennél egyszerűbb! 
Az „Images of Rural Europe” (A vidéki Eu-
rópa) fotópályázat nyitva áll minden profi  
és amatőr fotós előtt, aki valamelyik EU 
tagállam lakosa. Minden pályázó bármeny-
nyi fotóval pályázhat.

Amennyiben felkeltettük érdeklődésü-
ket, keressék a www.ruralimages.eu/gallery 
oldalt ahol a már feltöltött képeket tekint-
hetik meg. Célunk, hogy térségünk ismert-
ségét növeljük. 

A verseny zárása: 2012. május 18. 

Hamarosan meghirdetésre kerül EMVA 
III. tengelyes mikrovállalkozások létre-
hozására és fejlesztése jogcím. Várhatóan 
2012. április 15. és május 15. között kerül 
újra megnyitásra. Az előző felhívásokhoz 
képest változást jelent majd, hogy a jogcím 
nem központilag kerül kiírásra. A jogcím 
visszakerül az akciócsoportok ügyintézé-
se alá. Így, a kérelmeket postai úton lehet 
majd benyújtani az Egyesület munkaszer-
vezeti irodájába, az 5130 Jászapáti, Tompa 
Mihály utca 2. címre. A jogcímre pályáz-
hatnak induló, működő mikrovállalkozás, 
valamint természetes személy, aki vállalja, 
hogy a támogatás megítélését követően 
az első kifi zetési kérelem benyújtásának 
időpontjáig egyéni vállalkozóként nyil-
vántartásba veteti magát és tevékenységét, 
amennyiben főállású alkalmazottat nem 
foglalkoztat, főállásban ekként végzi. A 
vállalkozások a tevékenységükkel kapcsola-
tos építési, eszközbeszerzési beruházásokra 
pályázhatnak 35.000.000 Ft maximális 
támogatási összegig. A JKHK Egyesülete 
jogosult települései összesen 600.000 Euró 
fejlesztési forrással rendelkeznek. 

Bővebb információért keresse az egyesü-
let honlapját: www.jkhk.hu vagy munka-
szervezetünket.
Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete

5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2.
E-mail: jaszsagi.kistersegi@gmail.com

Tel: 06-57/443-570

Legszebb fasor – Pipacs utca (Fotó: Karizs Evelin)
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Múzeum és demokrácia – IV. szakmai konferencia

Mellettünk is elférsz…
avagy milyen a költészet napja egy kortárs íróval?

2012. április 13-án negyedik alkalommal 
hívtunk vendégeket a Városi Könyvtár-
ba a TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0182-es 
Partnerségen alapuló iskolabarát progra-
mok megvalósítása Jászfényszaru térségben 
című pályázat keretén belül. 

Két előadó két merőben eltérő témáról 
beszélt, illetve mozgatta meg a résztvevők 
fantáziáját, gondolkodását a világról. A 
múzeumpedagógus Joó Emese, a Néprajzi 

Múzeum munkatársa egyenesen egy mú-
zeumpedagógiai gyakorlatot tartott, amely 
hihetetlen jókedvvel indította a szakmai 
délutánt. Kicsit provokatív, kicsit elgon-
dolkoztató és mindenképpen gömbölyű 
másfél óra volt. (A kortárs használati tár-
gyainkhoz való viszonyunk péntek óta 
megváltozott…)

Második előadónk Tóth Györgyi az Ak-
tív Állampolgárság Alapítvány fejlesztési és 

képzési koordinátora egy rendkívül érde-
kes, innovatív programról beszélt, amely a 
demokrácia iskolás korban való tanítását, 
megismerését foglalja magában. Nyári tá-
bor témájaként is remekül hasznosítható 
anyaggal ismerkedhettünk meg.

Mindkét előadás előremutató, jelen ide-
jű lehetőségeket tárt elénk, reméljük, aki 
résztvevőként jelen volt, tudott meríteni a 
jövőbeli feladataihoz.

Május 8-án prof. dr. Bagdy Emőkét lát-
juk vendégül az V. szakmai konferencián-
kon, melyre minden érdeklődőt szeretettel 
várunk. Nagy Ildikó

könyvtáros – projektmenedzser

Nyilván más érzés nekünk, könyvtáro-
soknak, más a helyi magyartanárnak, más 
a bölcsészhallgatónak, és más az egyszerű-
en csak érdeklődőnek. Vajon ki mit vár egy 
ilyen estétől, mennyire teljesülnek ezek a 
vágyak?

Számunkra nagy élmény volt olyasvalaki-
vel találkozni, akinek a könyve a polcain-
kon megtalálható. A keletkezés jelen idejű, 
ahogy a mű olvasása és az élménybefoga-
dása is.

Mi nem csalódtunk, reményeink szerint 
más se. Öröm volt hallgatni egy vidékről 
jött íróember gondolatait, amelyek any-

nyira nekünk, belőlünk szóltak. Humoros, 
őszinte, öniróniával átitatott gondolatok 
érkeztek válaszként a feltett kérdésekre. A 
nézőközönség ugyanis olvasott, ami, mint 
később kiderült, az írónak nagyon szívet 
melengető érzés volt.

Az est pozitív hangulatát még az sem be-
folyásolta, hogy majd egy órát vártunk az 
előadóinkra.

Ez az idő alkalom volt az olvasókör ha-
gyományaihoz hűen egy kis közös olva-
sásra, az ünnepelt József Attila és Örkény 
István versei, novellái hangzottak el a jelen-
lévők tolmácsolásában.

Az est folyamán végül Ézsiás László sa-
ját és Grecsó Krisztián verseit mondta el, 
mély átéléssel, tele érzelmekkel elnyerve a 
közönség szimpátiáját ez alkalommal is.

A folytatásban pedig Grecsó Krisztián be-
szélt az írásról, hogyan találja meg a téma 
az írót, hogyan formálódik írássá. Legtöb-
bet azonban a legutóbbi könyvéről beszélt, 
mely Mellettem elférsz címmel jelent meg 
a Magvető gondozásában 2011-ben.

Köszönjük Ézsiás Lászlónak, hogy segít-
ségünkre volt Grecsó Krisztián meghívásá-
ban!

Kép és szöveg: Nagy Ildikó, könyvtáros

A találkozó közönsége
A szervezők és vendégeik:

Bujdosó Katalin, Grecsó Krisztián, Ézsiás László, Tóth Tibor
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Folytatódnak az útfelújítások
Jászfényszaru Város Önkormányzata a közbeszerzési eljárás elhú-

zódása miatt 2011. október 21-én köthette meg a szerződéseket az 
útfelújítások, parkoló építések nyertes kivitelezőivel. Mivel az ivó-
víz-hálózat rekonstrukcióját már nem lehetett megkezdeni a hideg 
időjárás miatt az érdemi munkák lényegében ez évre maradtak. A 
jó idő beköszöntével akárcsak a gólyák a kivitelezők is megjelentek 
városunkban. 

A Colas út Építőipari Zrt. (1103. Budapest, Sibrik Miklós u. 
30.) újítja fel a Kilián György, Hunyadi János és József Attila 
utakat, valamint cégük végzi a művelődési ház hátsó bejáratának 
kiépítését a Vasvári Pál utca felől, ezen a helyszínen parkolók is 
készülnek a játszótérhez.

A Swietelsky Magyarország Kft. (1117. Budapest, Irinyi János 
u. 4–20. B ép. V. em.) végzi el a Fürst Sándor út teljes felújítását, 
hat méterre történő szélesítését, a művelődési ház melletti parkoló 
kialakítását. Párhuzamos leállású egyoldali parkolók épülnek még 
a Szabadság úttól a piactérig. Ehhez a beruházáshoz tartozik még 
a Szabadság úttól a Dobó Katalin utcáig húzódó 20 kV-os lég-
vezeték földkábelbe történő helyezése, díszkandeláberek kiépítése. 
Ezen a szakaszon az út mindkét oldalán zárt csapadékvíz elvezetés 

is készül, amely a keletkező csapadék egy részét a Dobó Katalin 
úton található záportározóba, másik részét a már meglévő Szabad-
ság úti zárt csapadék csatornába vezeti. 

A Magyar Aszfalt Kft. (1135. Budapest, Szegedi u. 35-37.) végzi 
a Kiss Ernő utca felújítását, és folytatja a parkolók kialakítását, öt 
helyszínen: Deák Ferenc utca (orvosi rendelő), Hunyadi János út 
(óvoda), Petőfi  Sándor utca (sportpálya), Hámán Kató utca (ját-
szótér), és Kossuth Lajos út (óvoda). Ez utóbb helyszínen új járda 
is készül az általános iskola és az óvoda előtt.

A Fürst Sándor úti közvilágítás hálózat korszerűsítés kivételével a 
kivitelezési munkák befejezése május végére várható.

Tanczikó Attila, pénzügyi, műszaki ügyintéző
Fotók: Tanczikóné Ruis Bea

Fürst Sándor utca

Hunyadi utca

A víztoronynál Vasvári utca. További képek: 11. oldal
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Ismét nagy a mozgolódás az Ipari Parkban. Még nem az Ipari 
Park új szereplőjének a beruházása kezdődött meg (remélhetőleg 
az újság következő számában már részletesen be tudunk számolni 
az új cégről, a terveikről), hanem egy, a Jászfényszaru Ipari Cent-
rum Kft. által megvásárolandó területen végeztek „földmunkát” 
április első felében, az eladó megbízásából.

2009 februárjában fogadta el a Képviselő-testület a Kft. Straté-
giai Tervét. A Terv tartalmazza az Ipari Park területének bővítését 
(földterület vásárlás és az infrastruktúra kiépítése), csarnoképítést 
és egy vállalkozói ház létesítését. Az elképzelések szerint a beru-
házás Európai Uniós támogatás felhasználásával valósulna meg. 
Több helyszín megvizsgálását követően - az 1998. évi ipari park 
cím szerződésben - az Ipari Park tartalék területeként megjelölt 
kettő terület (a városból a körforgalom felé vezető út jobb oldalán, 
a Megaline és az Ipari Centrum közötti beépítetlen terület) tulaj-

donosaival indultak el a tárgyalások. Ennek eredményeként 2010 
januárjában a kettő tulajdonossal adásvételi előszerződést kötött 
a Kft.

A későbbiek során lelassult az adásvételi folyamat, ugyanis év-
közben egy szakhatósági nyilatkozatból kiderült, hogy a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartása szerint régészeti lelőhelyek 
találhatók a területeken. Jászfényszarun sok helyen van nyilván-
tartott régészeti lelőhely, a város ezen részen szarmaták nyomai 
találhatók meg. Az új információ alapján többhónapos egyeztetés 
kezdődött a földterületek tulajdonosaival és az érdekelt hatósággal 
a teendőket, megoldási lehetőséget illetően.

Az előszerződésekben foglaltak alapján az eladók költségén foly-
tatódtak a munkálatok. Tavaly műszeres bevizsgálás, felmérés 
következett, így szűkíthető volt az a terület, ahol régészeti objek-
tumok lehetnek a földben. A vizsgálat kimutatta, hogy az egyik 
területen nincsenek leletek, míg a másik területnél a legfelső talaj-
réteget leszedve lehetett csak megbizonyosodni arról, hogy kiraj-
zolódnak-e a feltárandó maradványok (pl. veremház, gödör, sír) 
foltjai a homokos/agyagos altalajban.

A munka április elején kezdődött meg, melynek eredményeiről 
Dr. Kertész Róbert, a szolnoki Damjanich János Múzeum régésze 
elmondta, hogy 19 különböző helyszínen folytattak kutatást. A 
megnyitott felületek nagysága összességében elérte a 7600 m²-t 
és cca. 6500 m³-t földet mozgattak meg. Ennek ellenére régészeti 
jelenségeket nem tudtak megfi gyelni, melynek oka abban kereshe-
tő, hogy a területen az elmúlt évszázadban intenzív szőlőművelést 
folytattak, ami jórészt megsemmisítette a szarmata-időszak objek-
tumait. Szabó-Fábián Katalin

KEDVES ÚJSÁGOLVASÓ!
Mikor Ön az újságot olvassa, az Ipari Park új szereplőjének tereprendezési földmunkái folynak a területen. A beruházás megkezdődött. 

 Győriné dr. Czeglédi Márta Versegi László
 polgármester JIC Kft. ügyvezető

Földmunka az Ipari Parkban

József Attila utca Az óvodánál

Kilián utca
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Húsvétoltunk

Húsvét vasárnapján a szeles, hűvös időjárás ellenére játékos ked-
vű gyerekekkel és felnőttekkel telt meg a Fogathajtó pálya lelátó 
mögötti része. A családok apraja-nagyja ügyességi feladatokban 
tehette próbára magát. Elsőként a játékosok célzó képességét, 
leleményességét, egyensúlyérzékét és türelmét mértük fel a ha-
gyományőrző fajátékok – a szarvaslövés, a hordólovaglás, a csir-
kepofozó, a horgászat, a tandemsíelés és a gólyalábakon járás – 
segítségével.  Az egyéni feladatok mellett csoportos próbatételek 
is várták az érdeklődőket. A versenypályától kicsit messzebb, a 

szántóföldek végében lévő fasorban a Húsvét szimbólumát rejtet-
ték el a szervezők. A gyerekeknek az apukák és anyukák segítségé-
vel  50 darab tojást kellett megtalálniuk. A tojáskeresésnél talán 
még jobban élvezték a résztvevők a szalmakazal alá rejtett szögek 
megkeresését. Időközben megérkeztek az állatok is a helyszínre, 
így lehetett pónifogatot hajtani, hintózni és egy csökönyös csacsit 
az akadálypályán végigvezetni. Húsvét lévén a vizes feladatok sem 
maradhattak el, melyről a jászfényszarui önkéntes tűzoltók gon-
doskodtak. Nagy sikert aratott a zsákban futás, a vödörből vödör-

Szamárvezetés

Pónizás

Tűzoltós játék

Szögkeresés

Zsákbanfutás

Bohócfogat
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be vízáttöltés műanyagpohárral és a kötélhúzás is. A lovasélethez 
kapcsolódó feladatok is szerepet kaptak. Mindenki kipróbálhatta 
a patkóhajítást, az ostorral történő dobozleütést egy farönkről és 
lovagolni is lehetett. De nem úgy, ahogy elsőre gondolnánk. Ez a 
feladat arról szólt, hogy egy matracfelfújón „lovagolva” kellett egy 
hatalmas lufi t úgy felfújni, hogy az eldurranjon. A nap zárófeladata 
a várva várt bohócfogatozás volt, ahol a gyerekek és felnőttek egy-
mást húzták végig egy lovaskocsin a felállított akadályok között. 
A délután végén a legkitartóbb játékosok egy-egy csokitojással 
lettek gazdagabbak, a húsz legügyesebb gyerek pedig csokinyuszit 

vihetett haza. A játékos családi délután három legeredményesebb 
résztvevője ajándékcsomagban részesült. Első helyen Csizmarik 
Csenge (6 éves), második helyen Rácz Patrik (11 éves), harmadik 
helyen Donnert Karolina (7 éves) végzett. A kocsonyakészítő ver-
senyre csupán két tányér kocsonya érkezett, mely azon nyomban 
el is fogyott. A zsűri döntése szerint holtverseny alakult ki, így a 
két nevezőt, Szabóné Dávid Erikát és Karizsné Csontos Teréziát 
egy-egy ajándékcsomaggal jutalmaztuk. Köszönjük a részvételt 
mindazoknak, akik kilátogattak rendezvényünkre és gratulálunk 
a nyerteseknek! Kép és szöveg: Karizs Evelin

Húsvétoló a Napsugár Óvodában
„Húsvét másnapján, mi jutott eszembe,
egy üveg rózsavizet tettem a zsebembe.
Elindultam véle piros tojást szedni,
engedelmet kérek  szabad-e locsolni.”

Évek óta hagyomány az oviban a húsvéti készülődés, húsvétvárás. Az 
ünnep előtt a szülők bevonásával gyűjtögettük a tojásokat, nyuszikat, bá-
rányokat, vagyis a „birkát-barkát-berkenyét”. Így volt ez az idén is. Mind 
a négy csoportban szép számmal gyűltek a tojások, ki egészben, ki kifújva 
hozta. Gyűltek a tojásfestés kellékei is, a gyerekek pedig /főleg a fi úk/ nagy 
lelkesedéssel tanulták a locsolóverseket, incselkedtek a lányokkal.  Mind 
a négy csoportban munkadélelőttre vártuk a szülőket, és természetesen a 
nagyszülőket is, akik elmesélték a gyerekeknek, hogy régen hogyan is volt 
a locsolkodás, ki mivel várta fi úkat. Ennél hitelesebben nem is hallhatták 

volna a gyerekek a régen volt szokásokat.  A munkadélelőttökön készült 
írókás tojás, berzselt tojás, festett tojás is. Az ügyes anyai és nagymamai  
kezeknek köszönhetően sok-sok nyuszi és papírtojás is elkélszült ezen a 
napon. Természetesen a legnagyobb érték az együtt eltöltött idő volt.

Húsvét előtt az óvoda udvarán számos csokitojást rejtett el a „nyuszi”. A 
tojáskeresést természetesen locsolkodás előzte meg, ahol a fi úk versmondá-
sa után,  vízzel locsolták meg  óvodánk  lányait. A locsolásból nem hagyták 
ki az óvónéniket és a dajakanéniket sem. A locsolás után kezdetét vette a 
tojáskeresés, hiszen a szemfüles tapsifüles a legelrejtettebb zugokba dugta 
el a tojásokat.  Nagy örömmel hozták a gyerekek a kosárba a tojásokat, 
amit a játék végén az óvoda udvarán közösen fogyasztottunk el.

Így vártuk mi a húsvétot a Napsugár óvodában. 
Kép és szöveg: Dné Kati

Tojásfestés Locsolkodás

Óvodánk hagyománya szerint Húsvét előtti hetet készülődéssel, rá-
hangolódással töltöttük. Ünnepi díszbe öltöztek a csoportszobák, fes-
tettünk, ragasztottunk a Húsvét témaköréhez kapcsolódva.

Főtt tojásokat díszítettünk festéssel, megismerkedtek a gyerekek a 

berzselés technikájával. Volt nyuszi simogatás, tojáskeresés az udva-
ron. Játékos, mozgásos, ügyességi feladatok teljesítésével gyűjthettek 
húsvéti matricákat. Természetesen nem maradt el a lányok meglocso-
lása sem. Földvári Edit · Fotó: Szakaliné Hesz Kati és Földvári Edit

Húsvét a Szivárvány Óvodában

Fogjunk hozzá! Tapsifülét hegyezi...
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Vendégünk „Az év hősnője"

Jászfényszarun, a Rimóczi Kastélyban 
2012. március 29-én került sor, arra a 
közösségi programra, ahol megismer-
hettük Varga Erikát „Az év hősnőjét”.

Varga Erika Romani Designer, ötvös 
iparművész, a Glinda Roma Gyermek és 
I� úsági Magazin kezdeményezőjeként is 
bemutatkozott, előadásában a vállalko-
zói létről, sikere titkáról, életútjáról hall-
hattunk. Közben részesei lehettünk egy 
Romani Design divatbemutatónak, 

amely az „Első lépések Jászfényszarun” 
TÁMOP 5.3.1-C-09/2-2010-0076 pro-
jekt vezetői team, dr. Soltész Anikó – a 
projektben munkaerő-piaci tanácsadó – és 
a célcsoport tagjainak közreműködésével 
valósult meg. 

„A Romani Divat Stúdió létrehozásával 
a Romani Design márka megalapításával 
nagyon régi tervemet valósítottam meg: 
kultúrám hagyományaira építve, hátrányos 
helyzetű emberek megsegítésével, modern, 
a nagyközönség számára is használható 
értéket hozok létre. A termékek, produk-
tumok mindazt képviselik, amiben hiszek: 
tradíció és modernitás harmóniában meg-
férnek egymás mellett, egymást erősítik, 
éltetik.” (Varga Erika)

2011 novemberében „Szíveddel lásd” 
címmel rendezték meg a Romani Design 
2011/2012-es kollekciójának divatbemu-
tatóját a Szépművészeti Múzeum Márvány 
termében. 

A cigány kultúra megismertetését Varga 
Erika a roma motívumok divatossá téte-
lével próbálja megvalósítani. A folyamat 
1999-ben kezdődött, Erika ekkor hozta 
létre az Amaro Trajo „Életünk” Roma Kul-

túráért Alapítványt, majd 2004-ben meg-
alakult a Glinda vándortanodája, mindkét 
kezdeményezés az i� úság oktatásán keresz-
tül szeretné közelebb hozni a cigányság és 
a magyarság kultúráját. 2009-ben érkezett 
el a pillanat, hogy a divat váljon kommu-
nikációs csatornájává, Erika ekkor alapí-
totta testvérével, Varga Helénával együtt 
a Romani Design márkát. „A divat olyan 
kommunikációs eszköz, amely minden-
kit megérint.”

A bemutató hű maradt Varga Erika hit-
vallásához, a modellek roma zenére vonul-
tak végig a kifutón. A kollekció darabjai 
abba a színes, vibráló képbe illeszkedtek, 
ami az emberek fejében élhet a roma nép-
viseletről, modern megoldásaikkal azon-
ban új értelmezést nyernek. Hagymafazo-
nú ruhák színes rózsamintával, nadrágos 
„egyberuhák” tarka szalagokkal, mindez 
hosszú és rövid kiskabáttal – hagyomány és 
modernitás egyvelege. „A bemutató anyaga 
egy konkrét viselet, a magyarországi oláh 
cigány közösségekben viselt kasmírszoknya 
köré épült. A hagyományos kasmírszok-
nya sűrűn berakott, pántlikákkal díszített. 
„Egyes ruhák erőteljesebben képviselik a 
roma tradíciókat, mások modernebbek” 
– válaszolja Erika arra a kérdésre, vajon 
hogyan képesek elegyíteni az újat a régivel. 
„A modellek színvilága tükrözi a hagyomá-
nyos roma színeket: piros, lila, sárga, zöld” 
– teszi hozzá. 

Varga Erika Romani Design a 
GLAMOUR Women of the Year gálán 
kapta a szerkesztőség döntése alapján „Az 
év hősnője” díjat, amelyet olyan szerve-
zeteknek, embereknek adják, akik olyan 
területeken végeznek karitatív, társadalmi 
munkát, amelyeket nagyon fontosnak és 
példamutatónak tartanak. „Nagyra be-
csüljük azt az áldozatos munkát, amellyel 
Erika a roma viseleti kultúra hagyománya-
it kívánja népszerűsíteni. Úgy gondoljuk, 
hogy Erika társadalmi elkötelezettsége és 
az elmúlt években nyújtott áldozatos mun-
kája méltán teszi őt „Az Év Hősnőjévé”.

Az „Első lépések Jászfényszarun” c. 
projektben kiemelkedő élményt adott ez 
az esemény minden résztvevő számára – a 
hétköznapok ünnepi eseménnyé formá-
lódtak, miközben többek személyisége is 
varázslatosan átalakult. Ez a néhány óra 
sokak számára bizakodást nyújtott, a sze-
mélyiség formálódása reméljük többször 
is a mindennapok részévé válik. A húsvéti 
készülődést, hagyományokat elevenítették 
meg a program résztvevői Réz Ferencné 
közreműködésével, aki a dekorációk ké-
szítésével is emelte a rendezvény ünnepi 
hangulatát.

Kovács Béláné Pető Magdolna
projektvezető
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Merjünk küzdeni az álmainkért! – Közülünk való!
Csomor Csilla neve ismerősen cseng 

mindenki számára. Ismerjük, szeretünk 
„betekinteni” életébe, felfi gyelünk rá, ha 
a TV-ben látjuk, megvesszük az újságot, 
ha róla írnak. Jászfényszaruról indult, or-
szágos hírnévre tett szert. Közülünk való. 
Közvetlen, kedves, szívesen jön a helyi ren-
dezvényeinkre amennyiben ideje engedi, s 
készségesen siet segítségünkre – mint most 
is – amikor lapzárta előtt pár nappal keres-
tük meg, hogy érdeklődjünk róla.

Április 28-án immár 8. alkalommal ren-
dezzük meg a Jász Fény Vers- és Prózamondó 
Találkozót, ahol te leszel az egyik zsűritag. 
Csilla, te mint verset szerető és értő ember mit 
vársz ettől a találkozótól?

Igen-igen, már egy korábbi alkalommal is 
zsűrizhettem Jászfényszarun, akkor iskoláso-
kat… Most, ha jól tudom, ez egy nyitottabb 
verseny lesz. Egyrészt megtisztelő a felkérés, 
másrészt nagy felelősség is ilyen munkában 
részt venni, hiszen a véleményem és a zsűri 
döntése meghatározó lehet a versenyzők szá-
mára a későbbiekben. Mindenképpen azt 
kell erősítenünk az ilyen jellegű megmérette-
téseknél, hogy elsősorban nem a győzelem a 
fontos, hanem a vers-próza szeretete, a ma-
gyar nyelv szépségének megőrzése, a magyar 
kultúra tisztelete.

Fontosnak tartod-e, hogy a hétköznapok so-
rán is olvassunk egy- egy verset?

Számomra fontos, de jól tudom, hogy ezzel 
nem mindenki ért egyet. A célja ezeknek a 
versenyeknek, hogy a próbatételen túl kedvet 
is csináljunk a versolvasáshoz.

Melyik költő, író műveit olvasod szívesen? 
Melyek a kedvenc verseid?

Inkább úgy fogalmaznék, hogy „minden-
evő” vagyok. Szívesen fedezek fel újdonsá-
gokat is. Természetesen vannak kedvencek, 
a teljesség igénye nélkül: Ady Endre, József 
Attila, Nagy László, Kondor Béla, Márai 
Sándor… Kedvenc vers? Nem is tudok vá-
lasztani…

Mit olvasol mostanában? Volt-e olyan 
könyv, ami mondanivalója beléd vésődött, s 
szívesen ajánlanád másoknak is?

Érdekes, mert amit mindig előveszek, az 
Márai… olyan világosan és egyértelműen fo-
galmaz, olyan jól helyre tesz. De most épp 
elmélyültem Blaha Lujza életregényében is, 
mert a Déryné-estem után tervezem, hogy a 
Blaháné történetét is színre viszem…

Idén a Fortuna Együttes és a Napsugár 
Gyermekszínpad 40. évét ünnepli. Évekig te 
is aktív amatőr színjátszó voltál. Hogy em-
lékszel vissza ezekre az évekre?

Életem egyik legmeghatározóbb korszaka 
volt a Napsugárban illetve a Fortuna Együt-
tesben töltött idő. Állítom, hogy nem lennék 
ma az, aki vagyok, ha nem ezen az iskolán 
nevelkedtem volna. A szakmám legalapve-
tőbb pilléreit itt építettük fel, a csoportban 
tudatosodtam, nyílt ki a szemem a mostani 
hivatásomra. Nagy nosztalgiával tekintek 
vissza az otthon töltött időkre, olyan békés és 

boldogságos volt minden. Olyan nyugalom 
volt bennünk és bizalom és szeretet! Igen, azt 
hiszem ez a legfontosabb! Az amatőr színját-
szás még mentes minden rivalizáló, öncélú, 
érdek-orientáltságtól. Itt mindenki szerelem-
ből, szeretetből van jelen. Ez a későbbiekben, 
a profi  világban nem jellemző egyértelműen.

Mit tanultál meg ebben az időszakban, 
amíg itt, Rozika néni szárnyai alatt „csepe-
redtél”?

Óh, hát minden fontos alapot itt kaptam 
meg! De a szakmaiságon túl kialakult ben-
nem a csapatszellem fontossága is. Azóta sem 
tudok meglenni team nélkül, hisz mindig 
tartoztam valahová. Az amatőr színjátszó cso-
port után a főiskolai társaság, majd a győri 
színház, később a Nemzeti és Magyar – ezzel 
párhuzamosan a Barátok közt produkció… 
szóval mindig kollektívában voltam és igé-
nyeltem is. Életemben most először élem 
meg, hogy szabadúszó leszek, pillanatnyilag 
inkább furcsa várakozással, mint örömmel.

Tartod-e a kapcsolatot az akkori színjátszó 
társaiddal? Kik azok, akikre szívesen emlék-
szel?

A régiek közül azért tudok pár csoporttárs-
ról, főleg, mert a FÉBE bálokon, ha időm en-
gedi, részt veszek. Ott azért összefutunk egy 
pár mondat erejéig, de sajnos, mint minden-
ki, az idővel én is versengek és sosincs elég, és 
sosem arra, amire kellene… 

Melyik volt amatőr korszakod legkedvesebb 
vagy legemlékezetesebb szerepe? 

Egyértelműen Sásdi Sándor: Nyolc hold 
föld c. parasztdrámájának női főszerepe. Eb-
ben a műben szinte minden szereplőre em-
lékszem!

Mit éreztél, amikor elsőre felvettek a Szín-
művészeti Főiskolára?

Persze, minden vágyam ez volt, de valahogy 
fel sem tudtam fogni hirtelen. Tizenkétszeres 
túljelentkezés volt abban az évben a Színmű-
vészetire, három rosta… Gondoltam, bebiz-
tosítom magam és jelentkezem az Állam-
igazgatási Főiskolára - Rozika néni tanácsára 
- hogy valami reális jövőképem legyen. Még 
le sem érettségiztem, az utolsó vizsgám, tör-
ténelemből még hátravolt, amikor közölték, 
hogy felvételt nyertem a Színház- és Filmmű-

vészeti Főiskolára. Igazából csak ősszel, ami-
kor fel kellett költözni és elkezdődött az ok-
tatás, akkor döbbentem rá, hogy ez valóság.

Mit csinálsz jelenleg? Hol és milyen dara-
bokban láthatunk téged?

Az évad végén megválok a Pesti Magyar 
Színháztól. Ez nem az én döntésem, az in-
tézmény fenntartója csoportos leépítést várt 
a színház vezetésétől, ebbe a 30%-ba kerül-
tem. Amióta ezt tudom, lázasan munkát ke-
resek. Nem könnyű. Négy éve pontosan azért 
hagytam el a sikeres, népszerű szappanope-
rát, mert színházat akartam csinálni. Tudtam, 
hogy ha még tovább maradok, elkönyvel a 
szakma és a közönség is „csak” Berényi Zsu-
zsának. Gyerekkorom óta a színi pályára ké-
szültem, az én szövetségem a Jóistenemmel a 
színpadi, komoly művészi munkára szól. Egy 
ponton túl összeegyeztethetetlennek éreztem 
a televíziós szolgálatot a színházi kihívások-
kal. Az utóbbi mellett döntöttem, mert tu-
dom, hogy a hivatásomban én hosszútávra 
rendezkedtem be. Most épp a nehéz idősza-
kot éljük, de hát mindenki. Majd lesz jobb is. 
Én nem adom fel!!!

Van-e színpadi szerepálmod? Ki lenne az a 
hősnő, akit szívesen megszemélyesítenél fi lm-
vásznon?

A színpadi szerepálmom már megvalósult 
Déryné szerepében. A fi lm-világ egyelőre 
nem számolt még velem, de talán épp most 
lesz ennek is itt az ideje…

Van e példaképed? Miért pont ő?
Voltak példaképeim. Aztán megismertem 

őket. Kiderült, hogy ugyanolyan gyarló em-
berek, mint bármelyikünk. Ha mégis felné-
zek valakire, az nem biztos, hogy a szakmából 
kerül ki. Lehet egy tanár, egy kiváló sportoló, 
gazdasági szakember, kutató… de előfordul, 
hogy csodálattal tekintek egy anyukára, aki 3 
gyereket nevel és teljes az élete. Fene tudja, 
kinek mi van borítékolva…

Számodra mi a legnehezebb a színészetben?
Fiatalon könnyebben és fájdalom-mente-

sebben éltem meg a napi harcokat. Nekem 
a legnehezebb nem egy szerep elsajátítása, 
a technikai tudás, az interpretálás, hanem 
mindaz, ami ezek mögött van! Sosem hittem 
volna, hogy ilyen nehéz lesz 46 évesen, elis-
mert és népszerű művészként a mindennapok 
problémáival megküzdeni. Hogy versenyezni 
kell arctalan, beszélni, játszani nem tudó, 
ámde felkapott média-sztárokkal, celebekkel. 
Elkeserítő! Talán a mi szakmánk az egyik 
legnehezebben mérhető. Ebben minden nap 
estéről-estére bizonyítani kell. Sokáig azt hit-
tem elég a tehetség, szorgalom, alázat, hit… 
mára ezek huszadrangú dolgokká váltak. De-
valválódott az érték, a minőség. Nekem pilla-
natnyilag ezt a legnehezebb kezelni.

Egyensúly – mi jut e szó hallatán az eszedbe?
Elengedhetetlen! És sosem kívülről, ha-

nem belülről kell megteremteni. Pontosan 
a szakmánk megítélésének szubjektivitása 
miatt kell találni a környezetünkben olyan 
elfoglaltságot, ami kielégíti az objektív meg-
ítélést. Ilyen például a sport. Teljesen mind-
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egy milyen sportot űz valaki, ha folyamato-
san, versenyszerűen megméretteti magát. Ha 
eredményes a hivatásában és sikere van az 
általa választott sportágban, az eredményez 
egy stabilitást-egyensúlyt. Én minden nap 
erre törekszem.

Miben hiszel?
Leginkább magamban! És egyre inkább 

magamban…
Te nagyon NŐ vagy. Nadrágban és golf-

ütővel a kezedben is NŐ. Mennyire fontos a 
nőiesség?

Én nőies alkat vagyok. De a lelkem és a 
teherbírásom, akár egy férfi é. Nem tartom 
magam divatmajomnak, csak olyan holmikat 
vásárolok, amikben kényelmesen, komforto-
san érzem magam. Egyre inkább fontos, hogy 
jól érezzem magam, mint, hogy hogy nézek 
ki. A női energia és kisugárzás nem a külsőn 
múlik.

Ha már a golfot említettük, mire tanított 
meg téged ez a sport?

Örülök ennek a kérdésnek, órákig tudnék 
erről mesélni. De röviden. Minden sport 
alázatra tanít. A golf különösen humánus 
sport. Ebben nem ember-ember ellen küzd 
és nyomja le, hanem önmagunkat kell napról 
napra felülmúlni, a tegnapi teljesítményt ma 

túlszárnyalni. Egy sport-interjúban ezt rész-
letesebben is kifejtem, de most tényleg csak 
ennyit…

Nem hagyhatjuk fi gyelmen kívül – s miért 
is tennénk, hogy évekig a Barátok közt egyik 
főszereplője voltál. Nem hiányzik Berényi 
Zsuzsa?

Azért nem hiányzik, mert van!!! Nos, négy 
évvel ezelőtt csak az állandó státuszból távoz-
tam. Azóta már számos alkalommal vissza-
tértem vendégként. Kiváltságos helyzetben 
vagyok, a produkció folyamatosan számol 
velem. Hamarosan ismét láthatnak képer-
nyőn…

Mit üzensz az újság hasábjain keresztül a 
jászfényszaruiaknak?

Először is, hogy merjenek küzdeni az ál-
maikért! Mindenki, teljesen mindegy, hogy 
milyen területen dolgozik, miben hisz… 
Aztán… hogy legalább olyan szeretettel gon-
doljanak rám, mint ahogy én gondolok az 
ottaniakra!

Köszönöm Csilla az interjút! Minden fény-
szarui nevében kívánom, hogy neked is le-
gyenek folyamatosan új és új álmaid, s azok 
megvalósításához férfi as erőt és női elszántsá-
got kívánok! Magyar Krisztina

Fotó: Csomor Csilla

Vendégek a Csiga-biga csoportban

Egy véradó szemével
A szomorú baleset

apropóján

Márciusban egy délelőtt a Vakok és 
Gyengénlátók Jász-Nagykun Szolnok Me-
gyei Egyesületétől érkeztek vendégek a 
Szivárvány Óvoda Csiga-biga csoportjába. 
Voltak köztük gyengénlátók és volt egy vak 
néni, akikkel a gyerekek gyorsan barátságot 
kötöttek. Néhány mondatban meséltek az 
ő hétköznapjaikról, segítőtársukról, azon-
ban az igazi móka ezután kezdődött. Olyan 
játékos feladatokat kellett megoldaniuk a 
gyerekeknek, óvónéniknek, amelyben a lá-
tás hiányát a többi érzékszerv pótolta. Be-
leélhettük magunkat, megtapasztalhattuk, 

milyen a vak emberek élete, mit hogyan 
végeznek a mindennapjaikban. Jó tapasz-
talat volt a kicsiknek, mennyire fontos 
testünk, érzékszerveink épségére vigyázni, 
valamint hogyan tudunk segíteni olyan 
embertársainkon, akiknek ez nem adatott 
meg. Dallal, játékkal, beszélgetéssel töltöt-
tük a délelőttöt és a viszontlátás reményé-
ben köszöntünk el egymástól. Legközelebb 
megismerkedhetünk a számukra hasznos 
segítőtársukkal a vakvezető kutyával.

Kép és szöveg: Szakaliné Hesz Katalin

Húsvét utáni kedd reggel még nem volt 
6 óra, amikor egy szerencsétlen véletlen 3 
ember sorsát pecsételte meg. Éppen utazás-
hoz készülődtem, amikor meghallottam a 
lakásban az ideges, vijjogó hangot. Rossz 
érzés kerített hatalmába. A 7 órai buszhoz 
menet ismét szirénázást hallva latolgattam, 
vajon mi történhetett. Nem kellett soká 
várnom, hiszen a CBA előtti buszmegálló 
körül polgárőrök, rendőrség, egy gazdát-
lan kerékpár az úttesten, 2 ruhakupac, egy 
táska és félreállt személygépkocsik jelezték, 
hogy valami nagyon rossz dolog történt. 
Mit csinál ilyenkor az ember? Sorra veszi a 
szeretteit, fohászkodik, áldást kér a bajban 
lévőkre.

Hazafelé jövet 11 óra után fokozatosan 
állt össze a kép, hogy mi történt és kikkel. 
A személyes ismeretség még fájdalmasabbá 
tette a bizonytalan híreket, és a tehetetlen 
várakozás az egyik legnehezebben viselhető 
lelki teher. Szerdán legalább annyit sikerült 
megtudni, hogy reménykedhetünk. Azt is, 
hogy segíthetünk. Segíthetünk, vért adha-
tunk az egyik sérültnek. Sokszor van rossz 
érzésünk a mai világban, panaszkodunk, 
hogy milyen és hogy nagyon nehéz időket 
élünk. Nincs emberség, sok a hitehagyott, 
megfáradt, megkeményedett szív, kilátás-
talanság keseríti a mindennapokat.

A másnapi csütörtök mégis más lett. So-
kak szervezőmunkájának köszönhetően 
még többen indultunk útnak. Keveseb-
ben voltak azok, akik személyes ismeretség 
miatt és sokkal többen azok, akik CSAK 
ugrottak, mert meghallották a hívó szót. 2 
kisbusz indult a szolnoki véradóállomásra 
Jászfényszaruból és Jászberényből. Időt, 
fáradságot nem kímélve, saját gyermekies 
félelmét sutba dobva 16-an mentek el a 
rendkívüli véradásra.

Számomra a legnagyobb tanulság az, 
hogy van még remény. Remény a sérült 
felgyógyulásában és az önzetlen emberi 
segítőkészségben. Ha baj van, bízhatunk 
abban, hogy lesznek felénk nyúló segítő 
kezek (karok), akik nem hagynak magunk-
ra. Bár az utunkat egyedül járjuk, a kihívá-
sokkal egyedül kell megküzdenünk, ha van 
mellettünk valaki, mégiscsak bátrabban 
visszük a terhet, és a segítséget érezve picit 
könnyebben is.

Köszönet illeti a véradókat és a szerve-
zőket! 

Basa Éva
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Mit tehetünk
lelki egyensúlyunk

védelmében?

Meghívó

Felhívás!

Felhívás!

Hulladékszállítási időpontok
áprilisban és májusban

Tájékoztató

V. szakmai konferencia
2012. május 8. kedd, 16.00 óra
 Kisiskola (Jászfényszaru, Szabadság út 2.) 
 színházterme

15.45 – 16.00  Regisztráció
16.00 – 16.10  Megnyitó – Győriné dr. 

Czeglédi Márta, Jászfénysza-
ru Város polgármestere

16.10 – 17.45  Lelki egyensúlyunk védel-
mében címmel szakmai elő-
adást tart Prof. Dr. Bagdy 
Emőke klinikai szakpszi-
chológus, pszichoterapeuta, 
szupervizor 

17.45 – 18.30 Beszélgetés, tapasztalatcsere
18.30 –  Büfé vacsora

A rendezvényen a részvétel ingyenes, de 
visszajelentkezést kérünk április 27-ig Nagy 
Ildikó projektmenedzser címére: konyvtar.
fenyszaru@gmail.com, vagy telefonon az 
57/422-265, 30/388-8635 telefonszámra.

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Jászfényszaru Város Önkormányzata

Nagy Ildikó
projektmenedzser
Városi Könyvtár

Jászfényszaru Város Önkormányzata
és a Jász Íjász csapata tisztelettel meghívja a 

jászfényszarui polgárokat
2012. május 19-én, szombaton 10 órára

a Lehel-tónál megrendezésre kerülő
9. íjászversenyre.

A IV. Múzeumok Éjszakájához kapcsoló-
dó kiállításunkhoz

keressük a RÉGI fényszarusi szikvíz gyár-
tásához kapcsolódó tárgyakat, emlékeket,

melyeket a Városi Könyvtár nyitvatartási 
idejében várunk.

Hétfő: 8.30 – 14.30
Kedd-csüt.: 8.30 – 16.30
Péntek: 8.30 – 18.30
(Természetesen a kiállítás lebontása után 

mindent visszaszolgáltatunk.) Tel: 422-265
Bujdosó Katalin és Nagy Ildikó

könyvtárosok

A kóbor ebekkel kapcsolatos lakossági bejelentésekre, valamint a településen egyre inkább 
elszaporodó kóbor kutyákra tekintettel, felhívjuk az eb-tulajdonos lakosok fi gyelmét, hogy az

EBTARTÁSI SZABÁLYOKAT szíveskedjenek betartani!
A KUTYÁK KÖZTERÜLETRE CSAK PÓRÁZ ÉS SZÁJKOSÁR HASZNÁLATÁVAL 

VIHETŐK KI! Az ebek zárt, bekerített helyen tartását biztosítani kell, amely megakadá-
lyozza az ebnek közterületre történő, felügyelet nélküli kijutását.

Egyben kérjük a kóbor ebek tulajdonosainak felderítése céljából a lakosság szíves közreműkö-
dését. Bejelentéseikkel segítsék elő munkánkat, hogy a felelőtlen eb-tulajdonosokkal szembeni 
szükséges intézkedést megtehessük.

A z eb-tartásra vonatkozó rendelkezések megszegése esetén szabálysértési eljárást fogunk 
kezdeményezni az eb-tulajdonosokkal szemben.

Jászfényszaru, 2012. április 18.
Dr. Voller Erika, jegyző

Húsvétot megelőzően az AVE Hevesi Kft. leegyeztette az önkormányzattal, hogy idén a szo-
kásos hétfői hulladékszállítási napra eső Húsvét napján tervezi a hulladékot elszállítani. Ezen 
elképzelésük eltérő volt az eddig szokásostól, ezért az önkormányzat több fórumon keresztül 
tudatta ezt a lakossággal. Tette mindezt azért, mert szívén viseli a lakosok problémáit, próbálja 
megelőzni azokat.

Mint később kiderült, az AVE elhamarkodottan és megalapozatlanul jelezte ezt számunkra, 
ugyanis Húsvét előtt pár nappal jelezte, hogy mégsem a Húsvét hétfőn, hanem a rá következő 
kedden szállítja el a hulladékot. Erről az önkormányzat idő híján minden házhoz eljuttatott 
szórólappal és plakáttal értesítette a lakosságot.

Ebből az esetből tanulva a Polgármesteri Hivatal kezdeményezte az AVE Hevesi Kft-nél, hogy 
előremenően jelölje ki a gyűjtés és szállítás időpontját, mert az elkövetkező hetekben több eset-
ben is ünnepnapra esik a hétfői hulladékszállítás.

Ezek alapján az alábbi választ kaptuk:
• a Május 1. (kedd) ünnep nem érinti a szállítást, az április 30-án (hétfő) megtörténik.
• a 2012. május 27–28-ra eső Pünkösd a 28-i hétfői hulladékszállítási napot érinti. Ebben az 

esetben a rá következő napon (2012.05.29. kedd) fog megtörténni a szállítás.
Urbán Csaba, Jászfényszaru Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a víziközművek üzemeltetésében várható változások miatt a 
GAMESZ irodájában megszüntetjük a rendszeres  számla fi zetési lehetőséget, 2012. június hó 
01-től. Kérjük szíveskedjenek a díjszedőnek fi zetni az aktuális számlákat, illetve az álta-
luk megadott fogadónapon felkeresni Őket. A megállapodások alapján fi zetendő részleteket  
továbbra is a GAMESZ irodában kell fi zetni.

Kérjük a lakosság szíves megértését. Karizsné Csontos Terézia, GAMESZ vezető

Születésnapi aszfaltrajz-verseny Jászfényszaru főterén. Fotó: Karizs Evelin
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Vakbarát település
A Vakok és Gyengénlátók Megyei Egye-

sülete segítségével március utolsó hetén el-
juttattuk településünkre a „BŐRÖNDBE 
ZÁRT SÖTÉTSÉGET”. Ebből az alkalom-
ból láttuk vendégül megyénk különböző te-
lepüléseiről ide érkezett vak és gyengénlátó 
sorstársainkat, akik itt töltöttek néhány na-
pot. Kemény próbatétel elé álltam, mert első 
alkalommal szerveztem ilyen rendezvényt. 
Nehezítette dolgomat, hogy csak szóbeli in-
formáció volt a programról, abból raktam 
össze a képet, mi is fog történni. Ez azért volt 
fontos, mert az intézményvezetőkkel ponto-
sítanom kellett, nyitottak-e erre a dologra s 
megfelel-e az időpont. Egyesületünk elnöké-
nek már csak megerősítenie kellett a kapott 
nevek és telefonszámok alapján a pontos 
érkezésüket. Már előző hétvégén meghozták 
a bőröndöket, amikben mindennapjaink 
felszerelései találhatók. A nagyiskola adott 
helyet a sötétszoba berendezésére; a gyere-
keknek és nevelőiknek mutattuk meg a vak 
emberek mindennapjait a maga valóságában. 
Először tesztet tölthettek ki a tanulók majd 
szemtakaróval, kézen fogva, a sötét szobában 
tapogattak. Kifelé jövet Braille-írással ismer-
kedhettek majd névjegykártyát kaptak és 
megcsodálhatták az okos vakvezető kutyust.

Naponta öt-hat kis létszámú csoport tudott 
ismerkedni a sötétséggel. Emellett délutáni 
teendők is voltak, hétfőn a Petőfi  Művelődési 
Ház klubtermében foglalkozást tartottunk, 
ahová szeretettel vártuk az érdeklődőket. Ek-
kor váratlan meghívást kaptunk a Népdalkör 
szokásos próbáját hallgathattuk meg s be is 
kapcsolódhattunk az éneklésbe. Ezúton is 
nagyon köszönjük, hogy együtt lehettünk s 
vidámságot hoztak az esténkbe. Csoportunk 
egy része kedden délelőtt óvodáinkba juttatta 
el a mi életformánkat, természetesen játéko-
san. Az elnevezés is magáért beszél „ERRE 
CSÖRÖG A DIÓ”. Délután már felnőtté 
kellett, hogy váljunk, mert 13 órára a Pol-

gármesteri Hivatal dolgozóinak, szociális és 
oktatási intézmény vezetőinek „érzékenyítő” 
előadást tartottunk. A témája, hogyan tudunk 
segíteni ügyintézéskor, nyomtatvány kitöltés, 
aláírás vagy útbaigazítás estén, főleg akkor, ha 
nem akadálymentes az épületben a közleke-
dés. Sajnos rövidre kellett fogni a mondani-
valónkat, mert egy másik programra voltak 
hivatalosak érintetteink, mely 14 órakor kez-
dődött. Nagyon remélem, lesz még alkalom 
szélesebb körű tájékoztatásra vagy ismétlésre, 
hogy a felmerülő kérdésekre is választ tud-
junk adni. Szerdai napon a helyi tagtársak-
nál játunk családlátogatáson. Sajnos ritkán 
adódik ilyenre alkalom, hiszen közel ötszáz 
egyesületi tagunk van megyénk különböző 
településein. Éves közgyűlésen sem tud már 
mindenki részt venni. Meleg fogadtatásban 
volt részünk, örömmel vették jelenlétünket. 
Pihenésképpen délutáni sétát ütemeztünk be 
a Lehel-tóhoz, a kellemes időben hallgattuk 
a madárcsicsergést s gyönyörködtünk a sar-
jadó természetben, a vízközelségben. Mire 
visszaértünk, jól elfáradtunk, vacsora után 
senkit sem kellett álomba ringatni. Csütör-
tökön már csak az iskolai program maradt 
majd az ötödik óra után helyükre kerültek a 
bőröndben utazó tárgyak, hogy más telepü-
lésre is el tudjuk juttatni mindennapi életünk 
titkait. Így zajlott március utolsó hétvégéje, 
csodálatos időjárás kíséretében. Ami nagyon 
jól jött hisz a Pap kastély adott szállást vendé-
geinknek és naponta átsétáltunk az iskolába 
majd ebédre a Flamingó étterembe. Nagy iz-
galommal vártam az eseménysorozatot, mert 
először élhettem át s tapasztalhattam meg a 
tartalmát. Azt gondolom a diákok is érdek-
lődéssel járták végig ezt az utat, utolsó napon 
az utolsó órahosszákban majdnem vita is ke-
rekedett, ki menjen be a sötét szobába, de ezt 
a helyzetet a csoport osztályfőnöke remekül 
tudta kezelni. Az óvodában nem volt ilyen 
gond hisz a gyerekek szőnyegüket körbe ülve 

együttesen tudtak részt venni az éneklésben, 
feladatokban. Nagyon tetszett, amikor az 
óvónéni szemére került a szemtakaró és hang 
alapján kellett megtalálni egy tárgyat. Éppen 
egy kisgyermeknél rejtettük el, de ha fütyö-
részésbe kezdett, a kulcstartó vissza jelzett. A 
csemeték nagyon halkan kísérték fi gyelem-
mel nevelőjük tapogatózását, majd együtt 
örültünk sikerének. Igazából már ilyen idős 
korban meg kell ismertetni embertársainkkal 
a vakok mindennapjait, hogy ne féljenek, ha-
nem segítsék, ha bárhol bármikor összetalál-
koznak. Nem másabbak, mint Rajna Péterné 
Nagy Piroska, akitől március 26-án vettünk 
búcsút. Megtört szívvel, de el nem múló sze-
retettel gondolunk rá tagtársainkkal.

Megköszönöm Pesti Zoltánné elnö-
künk, Dr. Baranyiné Miks Mária volt el-
nökünk, Lukács Ágota, Kromperger Lajos, 
Kormperger Lajosné, Kis Endréné, Víg Éva, 
Markotné Évi, Horváth József, Szabó György 
és látó barátunk, Séber Katalin közreműkö-
dését. Természetesen köszönet illeti Klaudia 
és Evelin lányaimat is és a többi család tagja-
imat, hogy nélkülöztek és támogattak ezen a 
héten. Nagyon köszönjük Szakali János igaz-
gató úr hozzáállását, fáradozását, óvodáink 
vezetőinek közreműködését a Flamingó étte-
rem vezetőjének rugalmasságát, dolgozóinak 
kedvességét, a Képviselő-testület készséges 
hozzáállását, támogatását. Örömmel tölt el, 
hogy megtapasztalhattam lakóhelyünkön az 
együtt-egymásért tevékenységet mindennap-
jainkban. Összefogással létrehozni mindent 
sokkal könnyebb.

Csak így tudunk társainknak segítséget 
nyújtani és nem elfordulni, ha bajba jut. 
Szeretet, megértés nélkül nem működik. 
Mindezek reményében kívánok minden 
jószándékú embertársamnak kitartást, meg-
értést további jó egészséget!

Varga Józsefné Víg Zsuzsi
Területfelelős-klubvezető

2012. március 30-án került sor újabb sakkversenyre a helyi Általános 
Iskolában. A partner iskolák mellett jászberényi iskolákból fogadtunk 
sakkozni szerető tanulókat 1–8-ig évfolyamig. Képviseltette magát a 
Belvárosi Iskola és a Nagyboldogasszony Általános Iskola is. Nagy örö-
münkre szolgált, hogy itt próbálhattuk ki először az óriás sakktáblánkat 
a bábukkal együtt, ami a felnőttek és gyerekek számára egyaránt okozott 
nagy-nagy örömet. 7 fordulós versenyt vívtak egymással a gyerekek. A 
verseny közben az iskola új digitális tábláján az elmúlt időszak sakk fény-
képei peregtek le előttünk .  Kisebb sakkozóink közül több kisgyereknek 
ez a verseny volt élete első sakkversenye szabályok pontos betartásával, 
sakkórával, bíróval és egy idegen ellenféllel.  Ez a verseny bemelegítésnek 
számít az iskolai tanév utolsó nagy versenye előtt, hiszen teljes gőzzel ké-
szül iskolai csapatunk a tiszaföldvári országos versenyre. Minden sakkozó 
tanuló emléklapot és a húsvét közelségére való tekintettel egy csoki nyu-
szival mehetett haza. Iskolánkat az alábbi tanulóink képviselték az alsó 
tagozatból: Füle Viktória, Kovács Lilla, Kurunczi Gábor, Balázs Lehel, 
Nyers Dániel, Balázs Léna, Tóth Anna, Garas Ede, Polatschek Péter, a fel-
ső tagozatból: Berényi Levente, Szücs Levente, Czakó Patrik, óvodásaink: 
Nyers Lili és Kulics Mátyás.

Kép és szöveg: Fáczán Izabella

Sakkverseny Jászfényszarun
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Segély-gondok

Rendőrségi hírek

Nehéz időket élünk. Amikor már minden 
kísérlet sikertelen az álláskeresésre, akkor át-
meneti lehetőségként a segély lehet az egyetlen 
megoldás a bajba jutottak számára.

Az első ilyen átmeneti segítség a munkanélkü-
li segély. Utána pedig a helyi önkormányzattól 
lehet igényelni a szociális segélyt. Itt Jászfény-
szarun, a szociális segélyre jogosultak többsége 
képes órákig az utcán sorakozni a kifi zetés nap-
ján. Kinn állnak az utcán mínusz húsz fokban, a 
hóban-fagyban, akár órákig is. De képesek plusz 
harminc fokban is órákig sorakozni a forróság-
ban. Mert annyira rá vannak szorulva a pénz-
re. Persze az ügyintéző mindig elmondja, hogy 
nem kell sorakozni. Egész nap van kifi zetés. De 
a többség ezt már meg sem hallja. Az unott és 
egykedvű emberek nincsenek tekintettel az ügy-

intézőre. Bele sem gondolnak, hogy ő is csak a 
munkáját végzi és hogy rajtuk próbál segíteni. 
Oda sem fi gyelnek rá. Az hogy az ügyintéző 
egy igen felelősségteljes munkát végez, már fel 
sem tűnik senkinek. Mindenkit névről ismer és 
megbízik mindenkiben, akinek ő a járandóságát 
átadja. Ez mindenki számára bizalomgerjesztő 
lehetne. De sajnos a segélyre jogosultak döntő 
többségénél nem az. Ők ki vannak élezve a saját 
problémáikra. Ők a saját kis elvont világukban 
élnek és mással nem törődnek. Saját magukon 
kívül mást nem vesznek fi gyelembe, ami náluk 
gyakran apróbb konfl iktusokhoz is vezet. Ne-
hezen alkalmazkodnak, és nem értenek egyet 
a szabályokkal. Ők gyakran szembeszállnak az 
ügyintézővel és sokszor nem a megfelelő hang-
nemben beszélnek vele. Teljesíthetetlen dolgo-

kat kérnek tőle, például azt, hogy részükre ha-
vonta postázzák ki a segélyt a lakcímükre. Mert 
ők nem érnek rá sorban állni. Közben meg azt 
bizonygatják, hogy számukra mennyire meg-
alázó havonta odamenni a segélyért. Miközben 
a kívülállók gúnyos megjegyzéssel illetik őket. 
Mindezt nekik nehezükre esik elviselni, leg-
alábbis ők ezt bizonygatják.

Közben azt gondolom, hogy pontosan sen-
ki sem érti, hogy miről is beszélnek. Nagyon 
nehéz azonosulni a gondolataikkal. És muszáj 
elfogadni minden átmeneti segítséget annak 
érdekében, hogy a megélhetésünk ne kerüljön 
veszélybe. Közben pedig minden erőnkkel arra 
kell törekednünk, hogy minél előbb találjunk 
egy számunkra megfelelő munkahelyet.

U. J.

A város életében kiemelt 
tárgyi súlyú vagyon elleni 
bűncselekmény nem való-
sult meg legutóbbi jelent-

kezésem óta. Történt betörés, 
amikor 400.000 Ft értékben 

használati tárgyakat tulajdonítottak el az isme-
retlen elkövetők. A helyi lakos tettesek pár órán 
belül elfogásra kerültek, és az ellopott értékek 
nagy része is lefoglalásra került lakásukon. Több 
esetben fordult elő olyan vagyon elleni bűncse-
lekmény, ami során gyanú van arra, hogy az 
eltulajdonított tárgyakat fém-értékesítési céllal 
tulajdonították el, emiatt felhívom a fi gyelmü-
ket a témakörben szóba jöhető értékeik foko-
zott felügyeletére. A fém felvásároló-helyek, és 
a tevékenységgel összefüggésbe hozható szemé-
lyek ellenőrzése folyamatos rendőri feladat.

Az elmúlt napokban két személyi sérüléssel 
járó közlekedési baleset is bekövetkezett, ame-
lyek közül egyik két hölgy sérülésével, egy pe-
dig szintén egy hölgy helyi lakos halálával vég-
ződött. A balestek nagymértékben felkeltették 
a lakosság érdeklődését, és sokan véleményüket 
is megfogalmazták az esetekkel kapcsolatban. A 
balesetek megelőzése érdekében folytatott meg-
előző tevékenység folyamatossága elsődleges 
feladatai közé tartozik továbbra is hatóságunk-
nak. A balesetek körülményei vizsgálat tárgyát 
képezik, azonban alaposan feltehető, hogy az 
elsőbbségre vonatkozó szabályok rendelkezése-
it szegték meg a gépjárművezetők. A Húsvéti 
ünnepeket követő kedd reggel a Szabadság út-
József Attila út kereszteződésében kialakított 

gyalogos átkelőhelyen történt gázolás, amely-
nek következtében súlyos, illetve életveszélyes 
sérüléseket szenvedtek el a gyalogosok. A jármű 
vezetője nem észlelte a gyalogosokat az elsődle-
ges adatok szerint, akik egy lépésre voltak attól, 
hogy átérjenek a részükre kialakított átkelőn a 
CBA felőli oldalra az iskola irányából. Az ezt 
követő pénteken pedig egy elsőbbségadási kö-
telezettséget elmulasztó járművezető által elő-
idézett két személygépjármű ütközése vezetett 
ahhoz, hogy a gyalogosan közlekedő személy 
halála bekövetkezzen. 

A balesetek helyszíni rendőri intézkedéseinél 
történő jelenlétem mondatja velem azt, hogy 
a balesetek bekövetkezését követően a közle-
kedők, a közelben lakók elsősegély nyújtási 
hajlama nagyon alacsony mértékű. Felhívom 
a fi gyelmet arra, hogy ilyen esetek helyszínén 
mindenkinek kötelessége a tőle elvárható segít-
ségnyújtás! A további hasonló balesetek megelő-
zése érdekében a rendőri közlekedésrendészeti 
ellenőrzés jelentős fokozása várható Jászfénysza-
run. A gépjárművezetők mellett a kerékpárosok, 
és a gyalogosok közlekedését is fokozottan kí-
vánjuk ellenőrizni. A járművezetést megelőző-
en alkoholt ne fogyasszanak! 

A város több pontján folyamatban lévő útfel-
újítási, építkezési tevékenységek környezetében 
fokozott fi gyelemmel közlekedjenek, fi gyelje-
nek az esetlegesen megváltozott forgalmi rend 
bevezetésére! Legyenek egymással, és a felújítást 
végzőkkel szemben előzékenyek, ne a megszo-
kott módon közlekedjenek. A 2012. évi II. 
törvény a szabálysértésekről 2012. 04. 15-én 

hatályba lépett, a törvény ren-
delkezései szigorításo kat tartal-
maznak több te kintetben, a ha-
tásuk a tulajdon ellen elkövetett, 
és a közlekedési szabálysértésekkel 
kapcsolatban is je lentősen változnak. 
A szabálysértési értékhatár 50.000 Ft-ra történő 
emelkedése, és a helyszínen kiszabható bírság 
5000-50.000 Ft-ig terjedő mértéke jelentős vál-
tozásként értékelhető.

Amennyiben ismételt szabályszegést követ el 
valaki, magasabb bírság kiszabására is lehetőség 
nyílik. A kiszabott pénzbírság meg nem fi zetése 
esetén közérdekű munkára és elzárásra törté-
nő átváltoztatására is lehetőséget ad a törvény. 
Kiemelt súlyú szabálysértések elkövetése esetén 
több százezer forintos bírságot szabhat ki az el-
járó hatóság. 

A fentiek alapján kijelenthető, hogy több fi -
gyelmet szükséges fordítani a szabályok megtar-
tására.

Felhívom fi gyelmüket, hogy járműveiket zár-
ják az utcán a házuk előtt, a bevásárlások során, 
és éjjelente az udvarokon is, abban ne hagyjanak 
semmi értékes tárgyat. A gyanúsan viselkedő 
idegeneket azonnal jelentsék a rendőrségnek.

Nehezítsük meg együttesen a bűnelkövető 
személyek dolgát!

Elérhetőségek: Tel: 107
Rendőrőrs: 06-70/330-7626,

Fax: 57/422-138

Terenyi Imre rendőr főhadnagy
Rendőrőrs parancsnoka

Virtuális öldöklés, avagy az erőszakos videojátékok
A számítógépes játékokban mutatott erőszak 

több mint harminc éve borzolja a gyerekek lelki 
épségéért aggódó szülők, szervezetek és politi-
kusok idegeit. Évről évre bíróság elé kerül egy-
egy játék valamilyen erőszakos bűntett hátteré-
ben. A gyermekvédők évtizedek óta próbálják 
szabályozni a játékipart, de a szigorú korhatár-
kategóriák bevezetésén túl nem tudnak komoly 
eredményeket elérni. 

A televízióban sugárzott erőszakhoz hasonló-
an, az erőszakos számítógépes játékok is rossz 
hatással vannak a gyermekek pillanatnyi agresz-
sziós szintjére. A hosszútávú hatás azonban nem 
egyértelmű. Régóta folyik a vita arról, hogy az 
erőszakos videojátékok károsítják-e a felhaszná-

lók idegrendszerét. Az erőszakos játékok nem 
csak a szórakozásunkat szolgálják, hanem az 
erőszak „gyakorlásával” erőszakos gondolatokat 
idézhetnek elő, érzéketlenné tehetnek mások 
fájdalmára és szenvedésére, ugyanakkor a játé-
kok miatt félelmet érezhetünk a világgal szem-
ben, retteghetünk a külvilágtól. 

Nyilvánvaló, hogy bár a játékok valóban rossz 
hatással lehetnek a gyerekekre, mégsem kizáró-
lag bennük kell keresni a hibát.

A szülők és az iskola felelőssége mellett egyre 
többször felmerül a társadalom felelősségének 
kérdése is, amikor fi atalok szélsőségesen agresz-
szív viselkedéséről hallunk.

Mégsem szabad elbagatellizálni a játékok 

hatását. Ma már gyorsan terjednek a gyerekek 
megfelelő szellemi fejlődésére veszélyt jelentő 
erőszakos játékok, és habár a szakvélemények 
továbbra is megoszlanak, a vizsgálatok végered-
ményétől függetlenül, abban valamennyi kuta-
tás egyetért, hogy a fi atalok személyiségét min-
denképpen befolyásolja az erőszak látványa és a 
virtuális öldöklés, így ezen hatások végterméke 
lehet akár a megnövekedett agresszió is. 

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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Tánciskolák, alapfokú művészeti iskolák, 
táncegyesületek kezdő csoportjai részvéte-
lével Molnár József táncpedagógus szerve-
zésében zajlott Jászfényszarun 2012. már-
cius 25-én, vasárnap 11 órától a Formációs 

táncok II. régiós seregszemléje. A minősítő 
célja lehetőséget adni azoknak a tánccso-
portoknak, akik szorgalmasan és egyre 
színvonalasabban dolgoznak, de más meg-
mérető fórumon még nem mutatkozhat-
nak be. A csoportok egymás megismerésén 
túl koreográfi áikkal Bronz, Ezüst, Arany 
minősítést és Serleget nyerhettek. Egy 
csoport több formációval is indulhatott és 
több minősítést is szerezhetett. Korosztályi 
megkötés nem volt. 5 fős szakmai zsűri – 
Oláhné Molnár Anna táncpedagógus Jász-
berény, Szolnok, Dr. Mihálka Györgyné 
táncpedagógus Cegléd, Polonkai Zoltán 
„B” osztályos versenytáncos Hatvan, Mol-
nár Dóra „B” osztályos versenytáncos Jász-
berény – végezte a minősítést. 

Résztvevő csoportok:
LEHEL-MELODY TSE – Jászberény, 
Valentin Tánciskola – Jászberény,
CIT-CAR TSE – Hatvan,
Tetcz AMI – Cegléd,
Tetcz AMI – Tápiószele,
Széchenyi Általános Iskola AMI
 – Tápiószecső, 2 csoport,
Jászfelsőszentgyörgy Táncklub,
AMI – Hip-Twist tánccsoport
 – Jászfényszaru (Arany minősítés),
AMI – kis és középső csoport
 – Jászfényszaru,
AMI – alapfok I. – Jacko klub
 – Jászfényszaru (Bronz minősítés).

A műsorban 27 produkcióval összesen 
142 fő táncos vett részt. Bálint Éva Linda 
tanítványai, a Valentine Tánciskola 6 arany, 
1 ezüst és egy 4. helyezéssel elnyerte a leg-
jobb tánciskolának járó címet a régióban.

Gyere, hogy újra éledjen
a Borostyán Társastánc Klub!
A városban 17 évvel ezelőtt alakult meg 

a legendás Borostyán Táncklub, rengeteg 
nagy sikerű fellépést megélve. 2002-ben 
a táncklub tagjai beolvadtak az Alapfokú 
Művészeti Iskola társastánc tanszakába. 
Ahogy a növendékek tanulmányaik foly-
tatása, más városba való elkerülésük miatt 
folyamatosan kimaradtak, helyüket min-
dig csak kicsik töltötték be. Még az idén 
szeretnénk újraéleszteni a Borostyán Tánc-
klubot régi és új tagok részvételével! Ehhez 
várjuk a társastáncot kedvelő jelentkezőket 
május 14-én (hétfőn) 17.00 órára a Pe-
tőfi  Művelődési Házba.  Bővebb informá-
ció: Molnár József tánctanár, 30/908-6771 
vagy moljozsi@freemail.hu.

Molnár József · Fotók: Bálint Éva Linda

Március utolsó pénteke 30-ra esett és 
igen szelesre fordult. Erre a napra tervez-
tük az olimpiai év következő eseményét, 
a két részből álló sporteseményt: futást 
és kerékpározást. Szinte minden tanév-
ben sor kerül a gyorsasági kerékpárver-
senynek erre a formájára, amely igen jól 
megmozgatja diákjaink sokaságát. Az 
idén „megspékeltük” egy kis futással is. 
Napok, sőt hetek óta készültünk erre a 
napra, ki a bringáját szerelte, ki a pályát 
járta be, kik pedig az egyre bővülő jelent-
kezők névsorát gyűjtögették. Erre a listá-
ra végül közel 70 név került fel. 

Egész délelőtt az eget kémleltük, a szél 
sebességét becsültük… Vajon az időjárás 
keresztülhúzza-e számításainkat?

Úgy tűnik, az i� ú generációt nem 
tántorította el semmi, így fél háromkor 
gyülekeztünk a sportpályánál. Legelő-
ször tisztáztuk a biztonságos versenyzés 
és kerékpározás szabályait a gyerekekkel, 
kiosztottuk a biciklizéshez elengedhetet-
len sisakokat. 

A start jelzésre 63 diák indult neki a 
sportpálya körüli kb. egy km-es útnak, 
teljesítve ezzel a futótávot. Érkezési sor-
rendben, máris pattantak a gyerekek a 
kerékpárra és nekivágtak a csaknem 13 
km-es kerékpározásnak. A sportpályától 
a Vásárhelyi Pál úton át ki a lőrinckátai 
földútra tértek. Itt több viszontagsággal 
szembesültek a versenyzők: hepehupás 
út, süppedős, homokos talaj. Néha, 
bizony tolni kellett a biciklit egy-egy 
rövidebb szakaszon. Ezek után az alsó 
temetőnél csatlakoztak a kövesútra. On-
nan már csak egy kis „ugrás” volt a temp-
lomkert, a verseny célállomása. Elsőként 
Gajdics László 8. c gördült be, majd ha-
marosan követte őt Penczner László 8. 
c, Csuzz Martin 7. c, Szász Árpád 6. b, 
Kocsis Róbert 8. b és lassan megérkezett 
minden versenyzőnk. A 21 bátor leány 
induló közül Garas Alexandra 6. c érke-
zett be elsőként, keményen helyt állva a 
fi úk között is. Csupán hárman nem saját 
keréken értek be, technikai probléma 
miatt (azok a fránya váltók, láncok és 
defektek!)

A gyors eredményhirdetés után haza-
engedtük a gyerekeket, hiszen nagyon 
rájuk fért a pihenés…

Köszönjük a Diákönkormányzat nevé-
ben azoknak a pedagógusoknak és diá-
koknak a segítséget, akik a szervezésben 
és lebonyolításban segítettek,  biztosí-
tották az ellenőrző pontokat, valamint 
a polgárőröknek, akik  az Ady Endre út 
teljes szakaszán vigyáztak ránk.

Kovács Lászlóné

Formációs táncok II. régiós seregszemléje
Jászfényszarun

Duatlon
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Csúz Lajos bácsi feleségével nem régen ünne-
pelték 60. házassági évfordulójukat, a családfő 
a nyáron lesz 90 éves. 

Szegény paraszti családban született, öten vol-
tak testvérek. Édesapja egy katasztrális holdon 
gazdálkodott, mellette kereskedéssel foglalkozott 
a budapesti Garai piacon. 9 éves korától 18 
éves koráig Gergely Emánuel gazdánál szolgált, 

disznópásztor és béres volt. 1943-ban behív-
ták katonának. 1945-ben Németországban 
parancsnoki küldöncként, Nörringernél esett 
amerikai fogságba, 1946. március végén haza-
engedték. A közelben nem tudott elhelyezkedni. 
1949 nyarán a Balai Állami Gazdaság (Túr-
keve és Gyomai határban) rizstermesztéshez 
és aratáshoz időszakos munkásnak 40 fi lléres 
órabérrel vették fel. A szorgalmas jászfi úra a 
gazdaság vezetői felfi gyeltek a rizsbetakarítást 
követően az akkor folyó tehenészet fejlesztéséhez 
állatgongozói állást ajánlottak fel számára. Elő-
ször Dévaványára állattenyésztési brigádvezető, 
majd Szombathelyre tíz hónapos állategészség-
ügyi szaksegéd képzésre küldik, melyet kitűnő 
eredménnyel végez el. A gazdaság állatorvosi to-
vábbtanulását is kezdeményezte, de ekkor már 
megszületett első gyermeke így nem vállalkozott 
a továbbtanulásra. 1952-től állategészségügyi 
felcsernek nevezték ki. A gazdaságnál szakács-
nőként dolgozó Bálint Magdolnával, későbbi 
feleségével itt ismerkedett meg. Két gyermekük 
született Lajos és Magdolna. 18 év után a szü-
lőföld szeretete vonzotta vissza Jászfényszarura. 
Az Aradi utcában házhelyet vettek majd 1967-
ben házat építettek. Egy évig a hatvani Közút-
kezelő Igazgatóságnál alkalmazták. 1968-ban 
a helyi Béke Mg. Tsz. tagjaként szántóföldi 
kertészetében helyezkedik el, nyugdíjazásáig itt 
dolgozott. 

Lajos bácsival és Magdi nénivel a disznó-
vágásról beszélgetünk, hogyan is történt ez 
régen? 

A szokások, hagyományok apáról, fi úra 
szálltak. A gyermeket egyrészt korán bevon-
ták minden házkörüli munkába, családi ese-
ménybe. Fiatalemberként már szinte minden 
munkát önállóként kellett végeznie. Így volt 
ez a mi családunknál is. Gyerekkoromban, 
de a későbbi években is a családok önellátás-
ra voltak berendezkedve. Ritka ház volt ahol 

nem volt aprójószág (baromfi ) és legalább egy 
sertést ne hizlaltak volna. A tehetősebbek, a 
nagycsaládok két disznót is levágtak évente.

A családban mindenkinek meg volt a maga 
teendője. Volt, aki eltanulta a bölléri felada-
tokat. A disznóvágás télen döntően novem-
ber, december hónapban történt, akkor a 
parasztember ráért, így szívesen segített a 

sógor, a koma, jó barát vagy a szomszéd is. 
Természetesen a segítséget visszahívással tör-
lesztettük. A gyerekeken kívül egy disznó 
feldolgozást általában 3-3 férfi  és nő végezte, 
ha éltek, a nagyszülőknek is jutott tennivaló. 
Az ötvenes évek közepéig az őshonos magyar 
mangalica sertés hízlalása folyt. Később a 
berkshire, korvald, ka-hyb fehér hússertése-
ket tartottuk. 

Milyen előkészületi munkák előzték meg a 
vágást?

Egy-két héttel korábban már az idő-
pont kitűzésre került, fi gyelembe kellett 
venni, ki mikor vág, és mikorra hízik 
meg a disznó. Általában szombaton, de 
hétköznapon is volt vágás. Árpakását 
vagy rizst, a fűszereket megvásároltuk, 
amikor volt erre pénz. Akácfából elké-
szült a hurkapálca, a kések, bárd, balta 
élesítése, köszörülése is megtörtént. Az 
asszonyok a kolbászba fokhagymát, 
a hurkába vöröshagymát pucoltak. A 
vöröshagymát apróra vágták és halvány 
sárgára megdinsztelték. A vágás előtti 
estén már a hízót nem etettük, hogy a 
belek tartalma kiürüljön.

Eljött a „nagy” nap hogyan zajlott a vágás?
Egy darab kötélből csináltunk egy hurkot, 

amit a jószág első lábára tettünk, és azt ki-
rántva döntöttük le, hogy hozzá férjen a böl-
lér. De úgy is csinálták, hogy disznó hátsó 
lábára tették a hurkot, és azt megfogva az első 
lábát kézzel rántották ki a jószág alól. Így is 
el lehetett dönteni. A fogáshoz különösen, 
ha nagy volt az állat, a szomszédok segítésé-
re is szükség volt. Általában reggel öt órakor 
már együtt volt a fogáshoz a csapat. A szúrást 
apám, később, amikor önálló háztartásunk 
lett, én végeztem. A vérfelfogására szolgáló 
tál tartása női feladat volt. A vérből sütöttek 
a reggelihez, a másik részét a véres hurkához 

használtuk. A szúrást követően egy kupica 
pálinkával köszöntük meg a szomszédok se-
gítését.

A hasára fektetett jószágot a már odaké-
szített szalmarakásból bőven behintettük 
szalmával. Nem messze tőle pedig meggyúj-
tottuk a „kistüzet”. Ezt a gyerekek kezelték, 
hogy mindig meg lehessen nála gyújtani a 
villára szúrt, pörzsölésre használt szalmát. A 
kemence már jól be volt fűtve, ott is meg az 
üstben is melegedett a víz, amit a megperzselt 
disznó lemosásához használtunk fel. Egy-két 
órán keresztül is perzseltük a jószágot, tüzes 
vassal sütögetve a füle tövét, a körmök közét, 
a hajlatokat. Fontos volt ez, hogy ne marad-
jon szőr a perzselés után ezeken a helyeken 
sem. Szépen, fokozatosan megpirult, meleg 
vízzel megmostuk, többször leöntöttük. Így 
aztán kezdődhetett a vakarás, melyhez egy 
kopott életlen kést használtunk, ennek ered-
ményeként az állat szép fehér lett.

Bonthattuk a hátáról, vagy a hasa felől. Mi 
a hasa felől vágtuk föl. Leszedtük ez után a 
négy lábát, a fejét két részletben. Kivettük 
a belső részt. Ezt azonnal szétbontották az 
asszonyok, hogy moshassák a beleket, mie-
lőtt kihűlne. Leszedték a bélzsírt a belekről, 
nagyjából kiöblítették, kimosták a beleket, 
hol meleg, hol hideg vízzel. A vékonybelet a 
mosás után jól át kellett kaparni, a gyerekek 
felfújták a megkapart vékonybelet. Erősen ki 
kellett mosni a vastagbeleket, sóval, hagymá-
val, paradicsommal. Ezt az asszonyok addig 
tették még teljesen el nem ment a szaga a bél-
nek. Még folyt a disznó földarabolása, de már 
az egyik üstben forrt a víz, amiben a hurká-

nak való hús került, így a nyelv, a tokaalja, a 
tüdő, a szív, a vese, a hájszéle, a mája. Jókora 
szalonnát is főztünk hozzá, hogy ne legyen 
száraz a májas hurka. Két-három kisdarab 
hasaalja szalonna is került az abál lébe, ebből 
lett fokhagymázva, paprikázva az abárolt sza-
lonna. A belek közötti fátyol hájat eltettük, 
mert ha nem lett elég a bél ebbe is lehetett 
hurkát tenni, ezt tütüsnek hívtuk. Végre 
bekerült a konyha asztalra a disznó minden 
része, utoljára a kétfelé hasított szalonna. Ak-
kor lehetett reggelizni, ami legtöbbször hagy-
más sült vér volt, boros teával. Ha nagyon 
hideg volt forralt bor is készült.

Tóth Tibor

RÉGI IDŐK TANÚI

Beszélgetés Csúz Lajos bácsival és feleségével a disznóvágásról – I. rész
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Az elmúlt hónapban új rovatot indítottunk útjára „Anno, ér-
dekességek Jászfényszaru múltjából” címmel. Anno latin eredetű 
szó, jelentése évben, években, régen. A sorozatban korabeli hiteles 
dokumentumokból, újság cikkből idézünk szószerinti Jászfény-
szaruval kapcsolatos eseményt, történetet, hírt, amely minden 
bizonnyal a mai olvasónak is hordoz új ismeretet, az idősebbnek 
ismerős neveket is.

A Jász Hírlap 1921. de-
cember 18-i számában volt 
olvasható: 

„Halálozás. Lédig Lajos 
dr. jászfényszarui köztiszte-
letben álló öreg orvosa dec. 
12-én (sírkövén 11-én) hosz-
szas szenvedés után meg-
halt. Az elhunyt orvos közel 
félszázadon át gyógyította 
községe betegeit. Temetése 
13-án nagy részvét mellett 
ment végbe.”

A síremlék a volt zsidó te-
metőben található. A keresz-
tek sírkertjében felállítandó, 
megőrizendő.

Fotó: Tóth Tibor

A Jász Hírlap 1922. júni-
us 11-i 24. számában jelent 
meg: 

„Orvosválasztás Jász-
fényszaruban. Jászfénysza-
ru község kedden d. e. új 
községi orvost választott. Az 
egyhangulag megválasztott 
községi orvos dr. Hortáver 
József menekült orvos.”

A képet Dr. Hortáver Jó-
zsef unokája Dr. Kanizsayné 
Horta Nicolette bocsájtotta 
rendelkezésünkre, köszönjük.

A Jász Hírlap 1922. szeptember 3-i 36. számában volt olvasható:
„Uj orvosok a vidéken. Dr. Hortáver József erdélyi menekült orvos, 

kit Jászfényszaru község megválasztott községi orvosává a mult héten 
letette esküjét és elfoglalta állását…”

A Jász Hírlap 1922. május 1-i 18. számában jelent meg: 
„1241/ki. 1922. Pályázati hirdetmény. 
Jászfényszaru nagyközség elöljárósága a községi adóügyi jegyző lakás 

átalakítási és tatarozási munkálataira pályázatot hirdet.
Felhivja mindazokat az épitési vállalkozókat és mestereket, a kik a 

fenti munkálatokat elnyerni óhajtják, hogy pályázataikat Jászfény-
szaru község elöljáróságánál megtekinthető feltételekben megszabott 
módon és helyen 1922. évi május hó 15-én déli 12 óráig nyujtság be.

Jászfényszaru, 1922. május 1-én. Langó Sándor sk. főbíró. Gyila Fe-
renc sk. főjegyző.”

Az idézetet betűhíven közöljük, amely sok esetben a mai helyes-
írási szabályoktól eltért.

Dobák Gábor FÉBE tag kutatásait felhasználva
szerkesztette és közétette: Tóth Tibor

„Elmúlt mint száz pillanat,
S tudjuk mégis, hogy múlhatatlan,

Mert szívek őrzik, nem szavak.”

KOVÁCS JÁNOSNÉ
DOBÁK MARGIT

halálának 2. évfordulójára emlékezik
Szerető családja

Köszönetet mondunk
a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

RAJNA PÉTERNÉ
NAGY PIROSKA

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,

fájdalmunkat enyhíteni próbálták.
Szerető férje, gyermekei és nővére

Megemlékezés

SÁNTA FERENC
halálának 20. évfordulójára és felesége,

BENEI MÁRIA
halálának 3. évfordulójára.

„Feledni soha nem fogunk a sors bármerre is vezet.
Emléketek örökre szívünkbe véstük, a szív pedig soha nem feled.”

Fájó szívvel emlékezünk.
Szeretteitek

Emlékezés

VAS TIBORNÉ
szül. SŐREGI ELVIRA

halálának 7. évfordulójára.
Szívünkben örökké élni fogsz.

Édesanyja, gyermekei, Tibi és Szabina

Emlékezés

MARTON GYULA
halálának 7. évfordulójára.

„Az emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább,
Még akkor is, ha nem élnek benned remények és csodák” – Hemingway

Szerető családja

Hiányzol már két éve.

TÚRÓCZI JÁNOSNÉ

ANNO
Érdekességek

Jászfényszaru múltjából

Márciusi anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK: Albert Eszter (Mohai Margit), Horváth Alexa (Dr. Zsólyomi 

Krisztina), Horváth Gábor (Szénási Bianka), Török Annabella (Pető Anna-
mária).

HÁZASSÁGKÖTÉS nem volt.
ELHUNYTAK: Barna Szilveszter (66), Kiss Antalné Langó Erzsébet (88), Kiss 

Istvánné Suba Aranka (86), Kiss Sándor (88), Ördög Jánosné Sándor Terézia 
(76), Pető Joachimné Pál Piroska (93), Radics Istvánné Vidák Ilona (70), 
Rajna Péterné Nagy Piroska (71).
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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

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!

Fiatal nő kiadó szobát, vagy egyszobás albérletet keres hosszútávra Jászfényszarun.
Telefon: 06-30/559-5596

LADIÉS FASHION
Jászfényszaru Fürst S. u. 10.

(Optika mellett)

Friss tavaszi kollekcióval várunk
minden kedves vásárlót!

Táskák, övek, farmerek,
ruházat, pénztárcák!

Óriási bizsu akció,
minden bizsu 299 Ft,

amíg a készlet tart!

Nyitva tartás: H–P.: 9–17 óra.

Carte D’or
fagyizó nyílt

Fürst Sándor u. 8. szám alatt
az állateledel bolt elôtt.

Nyitva tartás minden nap: 10–20 ó.

Sok szeretettel várunk mindenkit!

Terasz Fagyizó és Kávézó · Óriási Gombócok, Alacsony Ár!
Jászfényszaru, Szabadság út 69. – Maya gyermekruházat melletti   kerthelyiség!

16 féle saját készítésű minőségi fagylaltt al, fagylalt- és kávékülönlegességekkel Várjuk 
Kedves Vendégeinket hangulatos kerthelyiségünkben a hét minden napján 10 és 21 óra 
között ! Frappék és Sorbetek számtalan változata! Fagylaltjaink kiváló minőségű alapanya-
gokból készülnek, Sok- Sok gyümölccsel!

Gyereksarok, gyerek kelyhek! Folyamatos akciók! Parfétorta rendelhető ballagásra és szü-
letésnapra!

06-70/233-2543, 06-70/263-7736 · Óriási gombócok, alacsony ár!

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. 
Bejelentkezés személyesen, vagy
a 30/2933-834-es telefonszámon.

AKCIÓK!
• Dioptriás napszemüveglencsék –20% 
• Fényre sötétedő lencsék –20% –30%
• Keretek –30%, –40%
• Komplett szemüvegek 9.000 Ft-tól!

Ezen hirdetés felmutatása 
2.000 Ft kedvezményt jelent 

szemüvegkészítés esetén.
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–17.00 óráig

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

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

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 • paraffi nos kézápolás • fülbelövés • smin ke lés, műszempilla, 
Swarovsky köves díszítés.

ÚJDONSÁG! 24K arany és kollagénes arckezelés
Black Care Magnum fekvő szolárium! Bérlet ajándék percekkel kapható!

Tavaszi tisztító kezelések ajándék hydroabráziós kezeléssel! Nyitva tartás: hétfőtől–szombatig.

Bejelentkezés: +36-70/233-2543 ::  Zsólyomi Nikolett elektrokozmetikus
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A Szivárvány Óvoda épülete az idén kerek születésnapot ünnepel. A 
kinti óvoda – ahogy régen hívták – 1962-ben ötven éve nyitotta meg 
kapuit a kicsinyek előtt. Az ősszel szeretnénk megünnepelni az évfor-
dulót. Ehhez kérünk segítséget. Ha van a birtokukban csoportkép, 
esetleg olyan fotó, ami az óvodában készült és szívesen kölcsönadják 
azokat egy kiállításra, kérjük, jelezzék azt. Jelezni lehet az óvoda e-mail 
címén: ovoda2@pr.hu,valamint Mezeiné Folyó Angélánál és Földvári 
Editnél az óvodában

A Szivárvány Óvoda dolgozói.

Az Önkormányzat április 30. napján májusfadíszítő versenyt hir-
det a helyi fi ataloknak. Ha kedvet érzel a részvételre, jelentkezz egyé-
nileg vagy csapatban a titkarsag@jaszfenyszaru.hu e-mail címen. A 
verseny menete a következő:

• május 1. előestéjén (április 30.) 19 órától a verseny-
zők átvehetnek egy nyárfát a Városháza előtti parko-
lóban, amelyet a helyszínen, vagy otthon díszítve az 
általuk megjelölt címre, barátnőjük, kedvesük házá-
hoz eljuttatnak,

• másnap a zsűri megtekinti az alkotásokat, melyek kö-
zül a legjobbnak ítélt alkotóját/alkotóit a városnapi 
program keretében kihirdetjük,

• a hölgy, akinek a legszebb fát állították, megkapja az 
aranygyűrűt.

A személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas iratokat hozd 
magaddal. A fák korlátozott száma miatt kérjük, minél hamarabb je-
lentkezz.

Folytatódtak a tavaszi szezon bajnoki csatározásai. Felnőtt csapatunk 
kissé beragadt a rajtnál, mivel vereséget szenvedett Jászboldogházán 
és Szászberken, közben pedig nyerhető meccsen remizett a vendég 
Jászkisérrel. Ezek után mindenki nagyon várta a Jászdózsa elleni mér-
kőzést, hiszen jobb kezdést vártunk csapatunktól. Nos, a csapat nagy 
akarással végül is itthon tartotta a három pontot, s ezzel remélhetőleg 
egy sikeres időszak előtt állnak fi aink.

Utánpótlás fronton továbbra is nagyszerű eredményeket szállítanak 
csapataink. I� úsági csapatunk őrzi ötödik helyét a bajnokságban, a 
serdülő bajnokságban viszont akár a bajnoki cím is meglehet, hiszen 
vesztett pontok tekintetében az első helyen áll csapatunk. 13 éven aluli 
csapatunk biztos ezüstérmesnek tűnik, ami szintén megsüvegelendő 
teljesítmény!

Legkisebbjeink is részt vettek a soros Bozsik-tornán Jászberényben, 
ahol három korosztályban mérkőznek a gyerekek (7–9–11 évesek). Itt 
az eredmény teljesen lényegtelen, hiszen a játék megszerettetése a cél, 
de ne vegyük el a dicsőséget 9 éveseinktől, akik első helyezést szereztek!

EREDMÉNYEK:

Felnőtt
Jászboldogháza – JVSE 3-1 G.: Nagy R.
U19: 0-5 G: Kirják (2), Radics,
   Tüdős, Szűcs (öngól)
JVSE – Jászkisér 2-2 G.: Farkas, Urbán
U19: 0-1
Szászberek – JVSE 3-2 G.: Szakali Márk (2).
U19: 3-3 G: Baranyi, Oláh (2).
JVSE – Jászdózsa 1-0 G.: Ecker
U19: 2-2 G: Baranyi, Kirják.
U16
Jászapáti – JVSE 1-3 G: Boldogházi, Oláh (2).
Besenyszög – JVSE 0-3 G: Rafael, Szakali Zs., Varga K.
JVSE – Jászalsószentgyörgy 33-0 G: Oláh (8), Szakali Zs.(5), 
   Kirják (3), Baranyi (2), 
   Gyökér (2), Gere (5),
   Varga L. (2), Csuzz (2), 
   Penczner L. (2), Kovács S., 
   Kocsis.
U13 
JVSE – Jászberény 0-5 
JVSE – Jánoshida 7-1 G: Csuzz (3), Boldogházi (2), 
   Makádi (2).
Mozogjanak sokat!

Vitányi Szabolcs

Felhívás!

Nyerj egy aranygyűrűt barátnődnek!
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