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Épül az új buszmegálló

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az ÉszakAlföldi Operatív Program keretein belül telephely-fejlesztési pályázati felhívást (ÉAOP1.1.1/D-12) tett közzé.
Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre:
Önállóan támogatható tevékenységek
1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti
beruházások végrehajtása.
Önállóan nem támogatható, választható
kapcsolódó tevékenységek
A felhívás keretében önállóan nem, csak az
önállóan támogatható tevékenységekkel együtt
támogathatók az alábbi tevékenységek:
1. Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése,
korszerűsítése, helyreállítása, felújítása,
ahol az alapinfrastruktúra hiánya, illetve
nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozás betelepülésének, működésének,
illetve továbbfejlődésének.
2. Eszközbeszerzés, eszköz lízing.
3. Projekt előkészítés.
Támogatási intenzitás: mikro és kisvállalkozások esetében 60%, középvállalkozások
esetében 55%.
Támogatás mértéke: minimálisan 10 millió,
maximálisan 100 millió forint.
A pályázat benyújtható: 2012. október 29től 2012. november 26-ig.
A Jászfényszaru Ipari Parkban történő telephely kialakítás esetén a pályázati felhívás értelmében 8 plusz pontot fog kapni a pályázó,
mellyel jelentős mértékben elősegíti pályázatáRészletes információ:
nak sikerét.
http://www.nfu.hu/doc/3725
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

Látványterv a templom felől
2012 augusztusában elkezdték építeni Jászfényszaru városban a templom melletti új
buszmegálló épületét. A munkálatok egy jászsági projekt keretében készülnek: Közösségi
közlekedés néven futó, a Jászság 11 települése
részvételével zajló projekt egyik eleme egy modern buszmegálló építése Jászfényszarun.
Az építmény stílusában eltér az eddig megszokott stílusoktól, egy merőben új külsővel
gazdagítja a város képét.
A létesítmény egy 320 m2 területet elfoglaló szabadtéri, fedett-nyitott esőbeálló lesz,
valamint kialakításra kerül mellette egy majd
800 m2 összterületű díszburkolat, mely a gyalogosok kulturált közlekedési körülményeinek
biztosítása végett szükségszerű. Az építmény 5
db önálló tetőszerkezet egymás mellé sorolásával készül, falazat nélkül, de azok tetősíkban
történő összekapcsolásával.

A tető tartószerkezetét oszlopok alkotják,
amelyek alátámasztják a térbeli fa tartószerkezetet. Az építmény mellett, de attól függetlenül
készül egy változó magasságú terméskő kerítés.
Az új buszmegálló egyszerre 1 db szóló és 1
db csuklós busz fogadására lesz alkalmas. Az
autóbuszöböl 3,0 m széles lesz. A peron és a
buszöböl 12 cm magasságú kiemelt szegéllyel
lesz elválasztva. Ehhez a szerkezethez kapcsolódnak külső-belső ülőfelületek, áttekintést
biztosító nyílások, bejáratok, kerékpártárolók.
A tetőszerkezetet alkotó gerendák végére lámpatestek lesznek felszerelve, biztosítva a megfelelő világítást sötétedés után.
A tervezés során figyelembe vették az akadálymentesítési előírásokat, így az építmény
akadálymentesen épül meg.
Urbán Csaba
Jászfényszaru Város Polgármesteri Hivatal
projektmenedzser, környezetvédelmi referens

Meghívó
2012. október 23-án 17 órakor ünnepi
szentmisén emlékezünk az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira. A szentmisét Kiss Gábor plébános tartja. Ünnepi
beszédet mond Dr. Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke. Az ünnepségen kerül
sor a Jászfényszaru Díszpolgára kitüntetés

átadására, melyet Dr. Kis Zoltánnak, a város
volt országgyűlési képviselőjének adományoz Jászfényszaru Város Önkormányzata.
A résztvevők ünnepi műsort láthatnak,
amit Kotánné Kovács Tímea szerkesztett és
fényszarui fiatalok mutatnak be.
Mindenkit szeretettel várnak a Szervezők
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TÍZÉVES A TANÍTÓK EMLÉKMŰVE – megemlékező ünnepség

Az ünnepség résztvevőinek egy csoportja

Jászfényszaru Város Önkormányzata, a
Fényszaruiak Baráti Egyesülete és a „Jászfényszaruért” Alapítvány meghívását a szeptember 1-jén délután 14 órakor kezdő bensőséges ünnepségre mintegy kétszázötven fő
fogadta el. A Himnusz elhangzásával vette
kezdetét a közel két órás program.
Tóth Tibor a rendező szervek nevében nyitotta meg a rendezvényt. A megjelentek kö-

Tóásó Tibor kőszobrásszal közösen kivitelezett Tanítók Emlékművét.
Az idő múlását nemcsak ősz hajszálaink
számának gyarapodása és a Tanítók fájának,
a piramistölgynek növekedése jelzi, hanem
az elmúlt tíz évben Jászfényszarun tanítók
közül is többen már csak szívünkben vannak
jelen, és odafentről tekintenek most le ránk.
A halhatatlanok olvasókönyvébe az avatás-

A halhatatlanok olvasókönyve

szöntése után így folytatta: „Tíz évvel ezelőtt
május 1-jén a Fényszaruiak Baráti Egyesülete kezdeményezésére, a FÉBE és alapítványa
támogatásából és a jó szándékú adakozók
adományából hoztuk létre és avattuk fel a
Szabó Imrefia Béla tanár, szobrászművész,
Jászfényszaru díszpolgára által tervezett és

kor bekerült 104 névhez most 29 név csatlakozott, összesen tehát 133 személy, tanító,
tanár, óvónő, akik múlhatatlan érdemeket
szereztek Jászfényszaru elmúlt 260 éves történetében. Mindannyiukra emlékezünk ezen
az ünnepségen…” Ünnepi köszöntőjében
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

hangsúlyozta, hogy mennyire fontos volt saját, de mások életében is az otthonról hozott
ismeret, az óvodában, az iskolában megszerzett tudás, a pedagógus példaképek, amik
együttesen hozzájárultak személyiségünk
kialakulásához, életutunk alakulásához. Az
ünnepségen most Jászfényszarun tanított
nagyszerű tanítókra, tanárokra emlékezünk.
A 10 évvel ezelőtti és a mostani ünnepség levezetését is Cserháti Ágnes, az MTVA
(Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap) szóvivője, kommunikációs igazgatóhelyettese, a „Jászfényszaruért” Alapítvány
kurátora végezte.
A jászfényszarui általános és művészeti iskolában már az előző nap délutánján
megszólalt a csengő jelezve a tanévnyitót, a
tanévkezdést. Zsámboki László ny. általános
iskolai tanár, a FÉBE tagja, az alakalomra
írt Évfordulóra című versével a saját tanévkezdésére emlékezett vissza, melyet Kotánné
Kovács Tímea általános iskolai tanár, a „Jászfényszaruért” Alapítvány kurátora tolmácsolt a jelenlévőknek.
A Napsugár és Szivárvány Óvoda óvodásai
versekkel köszöntötték az ünnepség résztvevőit. Az óvodásokat betanította Cseszkóné
Zsámboki Tímea, Kovácsné Pap Andrea,
Palkovics Péterné és Szarka Gáborné.
Nagy Lászlóné Sztojkov Erzsébet helyi
születésű nyugalmazott tanító, aki 1954 és
1960 között a Vasút-tanyai általános iskolában tanított, két kollégájára Benke Imréné
Horváth Teréziára és Fónagy Lászlóra emlékezett, akik most kerültek be a katedrán lévő
halhatatlanok olvasókönyvébe.
Sándor Gyula nyugalmazott tanár, Jászárokszállás szülötte 1954 és 1957 között három tanévben tanított Jászfényszarun.
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Ő Sebestyén Lászlóné Nagy Vilma, Varga
Sándor, Varga Sándorné, Sebestyén László,
Csirke Béla, Válik Erzsébet és Mészáros Ferencné Jászfényszarun eltöltött éveit idézte fel.
Radnóti Miklós: Csak csont és bőr és fájdalom című versét Babits Mihály, a „nagy
tanító” halálára írta. A vers részleteinek elmondásával emlékezett Bordásné Kovács
Katalin gyámügyi főtanácsos, a 40 éves Fortuna alapító tagja, a bronzlapokon szereplő
pedagógusokra.

Menyhárt Antal

Nagy Károlyné Rékasi Erzsébet Jászfényszaru szülötte, a volt Winkler-Homok tanyai
iskola diákja, nyugalmazott új-hatvani általános iskolai igazgató, tanítójára, példaképére, Rigó Máriára emlékezett, aki 35 évet
tanított Jászfényszarun.
Menyhárt Antal Jászfényszaru szülötte,
nyugalmazott MÉH telepi igazgató, a volt
Vasút-tanyai iskola diákja Thury Anna tanítójára, valamint szülei házában, a Vasúttanyán lakott és a Vasút-tanyai iskolában
1948/49-es tanévben tanított Horváth Erzsébetre és Molnár Istvánra emlékezett.
Kárpáti Tibor: Gyöngyöt az embernek
című versét, a Misztrál együttes megzenésítésében Tóth Julianna általános iskolai tanuló
adta elő.
Berényi Ferenc Jászfényszaru szülötte, nyugalmazott általános iskolai tanár, Jászfényszaru Város Önkormányzat Oktatási- Kulturális- Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke,
Csirke Béla osztályfőnökének és két kollégájának, Szabó Lászlónak és Kasza Ilonának az
emlékét idézte fel.
Harmath József versmondótól, több kötetes költőtől, a Fortuna együttes alapító tagjától Pablo Neruda: Az élethez című versét
hallhattuk.
Tóth Györgyné Fekete Terézia Jászfényszaru szülötte, nyugalmazott általános iskolai
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tanító, aki 36 évet tanított Jászfényszarun,
Mészáros Ferencné osztályfőnökére, kollégáira Both Béláné Alapi Ilonára és Rigó Máriára emlékezett.
Hornyák Boglárka a Nyomorultak musicalből a Váracska című dalt énekelte el.
Virág István helyi születésű nyugalmazott
általános iskolai tanár, igazgatóhelyettes
41 évet töltött a tanári pályán. Sebestyén
László osztályfőnökének, Csirke Béla tanárának, Fónagy László, Fónagy Sándor és
Szabó László kollégáinak emberi nagyságát
méltatta.
Pető Lászlóné Sándor Katalin a Hazám,
hazám című népdalt énekelte az ünneplő
közönségnek.
Tóth Tibor „öregdiák”, nyugalmazott kulturális szakreferens, Jászfényszaru Város Önkormányzatának képviselője, kutatásai alapján emlékezett Rácz Sándor, Szabó Miklós,
Ficzere Istvánné, Veréb József, Gábris Anna,
Jets Erzsébet, Tánczos Ilona, Hegedűs Gizella, Párkányi Margit, Vigh Zsuzsanna, Nádudvari Dezsőné azon tanítókra, tanárokra,
aki a negyvenes évek végén az ötvenes évek
elején többségében egy tanévet, általában a
gyakorló évüket töltötték Jászfényszarun.
Tóth Mercédesz középiskolai diák hegedűn
verbunk dallamokat játszott a jelenlévőknek.
Cserháti Ágnes Both Béláné Alapi Ilona
tanárának a szakma és a tanítványok szeretetéről, valamint Fónagy László mint tanító
példaképről szólt.
Magyar Krisztina, aki a Fortuna Együttesnek három évtizede tagja, Horváth Tibor:
Kavicsdobáló című verséből pedagógusoknak szóló gondolatokat mondott el.
Lovászné Török Magdolna általános iskolai
tanító, a művészeti iskola vezetője, igazgatóhelyettes, a FÉBE titkárhelyettese, Jászfényszaru Város Önkormányzatának Szociális,
Egészségügyi, Idősügyi és Vallásügyi bizottság elnöke egy fiatal kollégájára, Vince Gáborra emlékezett.
Szabó Krisztina énekművész, akinek édesanyja a Vasút-tanyai iskola diákja volt, majd
több mint 35 évet tanított Hatvanban a Kossuth Lajos Általános Iskolában, a Honfoglalás rockoperából a Kell még egy szó című
dalt nagy átéléssel adta elő.
Az emlékezők, a műsorban közreműködők
tiszteletük jeléül egy-egy szál rózsát helyeztek
el a katedra előtt álló vázába.
Az ünnepség végén Szilvási László Szolnokról (az 1955-1958 között Jászfényszarun
tanított Mészáros Ferenc és Mészáros Ferencné lányának, Mészáros Eszternek a férje)
köszönte meg a számukra felejthetetlen szép
és megható ünnepséget.
A Szűcs Mihály Huszárbandérium négy
tagja váltva egymást az ünnepség teljes ideje
alatt díszőrséget állt a katedra két oldalán.
Az emlékművet megkoszorúzta: Jászfényszaru Város Önkormányzata, az Általános
Iskola és Óvoda, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete, a Jászfényszaruért” Alapítvány. A koszorúzásnál Petőné Kapalyag Éva jászasszony
működött közre.
Cserháti Ágnes megköszönte Tóth Tibornak az ünnepséget előkészítő közel három

hónapos munkáját, a műsor összeállításában
Kovács Andrásné Rozika néni drámapedagógus segítő közreműködését. Az emlékmű
kiegészítésében, felújításában közreműködő
Szabó Imrefia Béla szobrászművész és Tóásó
Tibor kőszobrász tevékenységét. A véséshez a
pénzadományt. A „Jászfényszaruért” Alapítványnak, Jászfényszaru Város Önkormányzatának, a FÉBE-nek anyagi támogatását.
Minden közreműködő, segítő tevékenységét,
aki az ünnepség megtartásához bármilyen
módon és formában hozzájárult.
A Szózattal zárult az ünnepség hivatalos
része.

Virág István az alhunyt kollégák
emberi nagyságát méltatta.

A levezető elnök szeretettel meghívta az
emlékezőket, a közreműködőket, az elhunyt
tanítók, tanárok közeli hozzátartozóit, az
ünnepséget követően az Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Szakképző Iskola ebédlőjébe kötetlen beszélgetésre, emlékezésre, szerény vendéglátásra.
Az iskola földszinti előcsarnokában egy mini
tárlat keretében korabeli fotókon láthattuk a
halhatatlanok olvasókönyvébe bekerült tanítók, tanárok többségét, illetve a fénymásolatban kiállított bizonyítványokon aláírásukat.
18 órakor Kiss Gábor plébános, érseki tanácsos az elhunyt tanítók tiszteletére szentmisét celebrált.
Az ünnepségen megemlékezők beszédeit
szerkesztett formában lapunk következő számaiban folyamatosan közzétesszük.
Tóth Tibor
Fotó: Berze Lászlóné Vityuka
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Jászfényszaru a II. Jászság Expo és Fesztiválon

Nagy-Vargáné Fazekas Éva, Kocsis Edina, Zsámboki Sándor, Mészáros Anita,
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Első alkalommal vett részt Jászfényszaru
városa kiállítóként a II. Jászság Expo és
Fesztivál című rendezvényen Jászberényben. A 3 napos kiállításon, mely szeptember 14–16. között került megrendezésre, a
városnak egy 10 nm-es standot állítottunk
fel és rendeztünk be. Fotómontázs segítségével bemutattuk Jászfényszaru nevezetességeit és hagyományait. A vitrinekben
elhelyeztük a város kulcsát, okleveleket,
érmeket, fafaragó iparművész alkotásait,
illetve helyi termelők által készített termékeket (mézeskalács, termelői méz, grillázstorta). A látogatókat Pető Lászlóné
Kati néni rostélyos kalácsával kínáltuk. A
rendezvényen a legszebb standért Kiállítói
Különdíjat kapott Jászfényszaru, melyet
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony vett át a kiállítás szervezőjétől
a pénteki vásármegnyitó ünnepségen. A
rendezvény nagyon jól sikerült, rengeteg
pozitív visszajelzést kaptunk, Jászfényszaru
méltóképpen jelent meg a kiállításon.
A Szervezők

Zárókonferencia a Városi Könyvtárban

Boldogi általános iskolások élménybeszámolója
A Partnerségen alapuló iskolabarát programok megvalósítása Jászfényszaru térségben
elnevezésű, TÁMOP 3.2.11/10-1-20100182-es számú projekt megvalósítási időszaka 2012. augusztus 31-én lezárult. A
zárókonferenciát augusztus 30-án a Városi
Könyvtárban rendeztük meg, amelyet Győ-

ráló napok), illetve valósított meg tanórán
kívüli tevékenységeket iskolai szinten: sakk
szakkör, háztartási szakkör, JAM szakkör,
tábor, gyermeknap, sportnap, egészségnap,
Állatok világnapja, felolvasó napok.
Minden oktatási, nevelési intézmény beszámolójában elhangzott a pályázati lehetőségek
megragadásának a fontossága, az együttműködés ideje alatt szerzett pozitív tapasztalatok
továbbvitele a jövőben is. Személyes emberi
kapcsolatok alakultak ki, a közös szakmai
munka további lehetőségeket teremt a jövőre
nézve.
Az Európai Unió és az Európai Szociális
Alap, valamint a Magyar Állam által nyújtott
támogatás összege: 15.692.600 Ft volt.
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden
kedves résztvevőnek, a boldogi gyerekeknek
is, a kedves beszámolókat, élményeket, amiket megosztottak velünk.
Nagy Ildikó, projektmenedzser
Fotó: Pál Alíz

riné dr. Czeglédi Márta polgármester nyitott
meg, aki köszöntőjében a települések közötti
együttműködés fontosságáról, hagyományairól és jövőjéről beszélt. A projekt ideje alatt 6
intézmény működött együtt bizonyos programokban (pályaválasztási nap, sakk- és focibajnokság, művészeti eseményeket demonst-

Kő Pál kiállítása Balatonfüreden
Kő Pál – Lujos mester és tanítványai címmel kiállítás nyílt Balatonfüreden, a Vaszary Villában (Honvéd u. 2.).
A jászszentandrási határszélen, Perespusztán született Kossuth-díjas szobrászművész alkotásai 2013. január 1-ig tekinthetők meg csütörtöktől
vasárnapig 10-18 óra között.
További információ: www.furedkult.hu
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Megújuló Városháza új Kormányablakkal
Jászfényszaru Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete már a járási hivatalok
koncepciójával egyidejűleg írásos kérelemmel fordult a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium államtitkárához és a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz, hogy támogassák Jászfényszaru
városban kormányablak létrehozását.
Indoklásunkban kértük annak mérlegelését, hogy döntésüknél vegyék figyelembe
Jászfényszaru előnyös földrajzi elhelyezkedését, térségi kapcsolatait és a településen
üzemelő Samsung gyáregység munkavállalói létszámát, akik napi jelenlétükkel
sokszorozzák a potenciális ügyfélkör létszámát.
Jászfényszaru sajátos földrajzi elhelyezkedését illetően a város három megye határán, 5 kistérség találkozási pontján, a
régióközponttól a legtávolabb fekszik, és a
kistérségi székhelytelepüléstől, Jászberénytől is 20 km-re található. Ezen távolságok
is erősíthetik a kormányablak indokoltságát. A leendő Jászberényi Járás központhoz
kapcsolt kormányablakkal a járás területén
élő több ezer polgárhoz hozná közelebb a
korszerű közigazgatást, és jelentős segítséget jelentene a járási székhelyhez telepített
kormányablak esetleges leterheltségének
csökkentésében.
A KIM helyszíni felmérését követően,
a minisztériumi építészekkel és a helyi
építészmérnök tervezőkkel történt egyeztetéseket követően pedig elrendelte a
„Jászfényszaru városközpontjának értékmegőrző megújítása” ÉAOP-5.1.1/D-091f-2010-0012 című és jelű pályázat keretében jelenleg felújítás alatt lévő Városháza
épület engedélyezett építési tervének módosítását a kormányablak kialakítási terveinek átvezetése érdekében.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kormányablak kialakításának
vállalásával kapcsolatos megkeresésére pedig egyértelműen kinyilvánította, hogy
Jászfényszaru Város Önkormányzata a
helyi és a térségben élő lakosság magasabb
színvonalú közigazgatási szolgáltatásokkal
való ellátása érdekében akár saját forrásból
is vállalja a településen kormányablak kialakítását.
A 256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet
kijelölése alapján 2000. szeptember 1-jétől
működik okmányiroda a településen. Jászfényszaru Város Önkormányzata a működéséhez szükséges épületet, valamint a tárgyi feltételeket (tűz- és vagyonbiztonság,
akadálymentesítés, internet hozzáférés)
biztosította. A polgármesteri hivatal az
okmányirodában alkalmazott dolgozókon
kívül további 3 fő beiskolázásával biztosította az okmányirodai ügyintéző képesítés
megszerzését, ezáltal az okmányirodai ügyintézés folyamatosságát.

Az okmányirodai ügyfajták egy részének
országos illetékességűvé tétele következtében a környékbeli települések lakosait
is kiszolgálja irodánk. Ezen települések
száma 15, melyek között okmányirodával
rendelkező települések vannak pl.: Gödöllő, Hatvan, Jászberény, Tura.
A 3 fős okmányiroda mellett a városban
működő gyámhivatal 2 fő státusza átkerül
a helyi kormányablakhoz. A gyámügyek és
szociális ügyek olyan speciális ügyek, amelyek az ügyfelek és az ügyintéző személyes
kontaktusát igénylik.
Az egyes ügyek folyamatát, minden körülményét és szereplőjét az adott ügyintézőnek döntéséhez ismernie és személyesen
tapasztalnia kell. A járási hivatalok tervezett bevezetésével kapcsolatosan meglátásunk szerint mind a gyámhivatali, mind
a jegyzői hatáskörű, továbbá a szociális
feladatok Jászfényszarun, helybeli ügyintézéssel történő ellátása az alábbiak alapján
célszerű és indokolt.
Az infrastruktúra kiépített, a tárgyi feltételek adottak, az ügyfelek fogadása kulturált környezetben történik, a hivatal
felújítását követően pedig még magasabb
színvonalú lesz.
A helyben történő ügyintézés ügyfél
centrikus, az ügyfélnek nem kell utaznia,
rövidebb időt vesz igénybe az ügyintézés,
ami mindezekért számára olcsóbb. Az ügy
előadójával személyesen tud kapcsolatot
teremteni és problémáját előadni, az ügyintézés ezért közvetlenül, áttételek nélkül,
gyorsan, takarékosan történik.
Az ügyintézők személyes kompetenciája,
képzettsége és gyakorlata garantálja a szakszerű ügyintézést. Tekintettel arra, hogy
helybéliek, helyismeretük van, egyszerűen,
gyorsan történhetnek a helyszíni ellenőrzések, környezettanulmányozások. Az ügyintéző helyismerete miatt kisebb a veszélye a
hatóság félrevezetése lehetőségének.
Jelenleg folynak a járási hivatal kialakításával kapcsolatos tárgyalások, illetve a
kormányablak létrehozásával folyó előkészületi munkák.
A városháza felújításával egyidejűleg az
épület földszintjén kerül majd 8 munkaállomással kialakításra a kormányablak, ahol
az okmányirodai és hatósági feladatokat
kormánytisztviselőként fogják ellátni a jelenleg köztisztviselőként dolgozók.
Úgy gondoljuk, hogy az ügyfélszolgálat
egy épületben történő elhelyezésével az
ügyfelek továbbra is magas színvonalon
intézhetik majd ügyeiket függetlenül attól,
hogy önkormányzati vagy államigazgatási
hatósági ügyről lesz szó, azaz köztisztviselők vagy kormánytisztviselők fogadják
őket.
Dr. Voller Erika
jegyző

A „Települési környezetért” kitüntető címet
adományozták
Jászfényszaru Város
Önkormányzatának

A kitüntető címet a Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Önkormányzat adományozta
településünk önkormányzatának. Az elismerésre a termőföld védelméért, a talajvédelemért, az ivóvízbázis védelméért,
a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséért
valamint játszóterek, zöldterületek kialakításáért, rendezéséért és karbantartásáért
végzett munkája okán lett érdemes a városvezetés. A díszoklevelet Győri János alpolgármester vette át (képünkön) augusztus
17-én Szolnokon a megyei önkormányzat
díszünnepségén.
A kitüntető díjat és címet azok kapják,
akik személyükkel vagy közösségi tevékenységükkel a megye fejlődésének elősegítésében és értékeinek növelésében kiemelkedő eredményt értek el.
Pál Alíz
Forrás és kép: Jász Trió TV

Évnyitó
Augusztus 31-én délután 5 órakor nyolcadikos tanulók vezették át az óvodából a
nagy iskola udvarára az immár elsős kisdiákokat. Ezzel vette kezdetét a tanévnyitó
ünnepély. A negyedik osztályosok fergeteges, vidám műsora köszöntötte a kicsiket
és minden megjelent tanulót, pedagógust,
szülőt és hozzátartozót. Az újdonsült elsősök is versekkel „mutatkoztak be”, ezekkel
hitelesen bizonyítva, hogy bizony éretten
és jogosan lépték át intézményünk küszöbét. Ezt követően Szakali János, iskolánk
igazgatójának köszöntőjét hallhattuk,
mellyel megnyitotta a 2012/2013-as tanévet. Végül Kiss Gábor plébános szólt a
jelenlévőkhöz.
Az ünnepség után az elsősök megismerkedtek a tanító nénikkel és az osztálytermeikkel, hogy hétfő reggel már teljesen felkészülten kezdhessék az első tanítási napot.
Kovács Lászlóné
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A szünidőt búcsúztatták
Szeptember 1–jén a Szent József téren,
az új szabadidőparkban intettek búcsút a
vakációnak a környéken élő gyermekek és
szüleik. A zenés–táncos vakációt búcsúztató összejövetel a koraesti, esti órákban zajlott Szabóné Dávid Erika és a park gondnokainak szervezésében.
A műsor egésze a környéken lakó gyermekek előadásából állt. A rendezvény nyitányaként a vakációról szóló verset mondtak,
majd a Jackson Klub lépett „színpadra”, és
adta elő Mix táncegyvelegét.
Utána A rest lány című székely népmesét
olvasták fel, amit egy találós kérdés követett. A program első felvonását a Jackson
Klub négy leányzójának táncelőadása zárta,
ami után rövid szünet következett. A szabad percekben az újonnan átadott Közösségi házban kis frissítő (limonádé és májkrémes kenyér) várta a gyermekeket, majd
a szusszanásnyi idő után kezdetét vette az
est második része. Ebben már a közelgő iskolakezdést köszöntötték a nebulók: tanévnyitó verset mondtak, amit a Jackson Klub
újabb, erőszak ellen szóló táncbemutatója
követett. A második „felvonás” az Alma
együttes zenéjére és dalaira a közönség
mulatságával fejeződött be. A rendezvény
végén mindegyik iskolás gyermek egy kis
ajándékot kapott (állatfigurás fából készült
könyvjelzőt), hogy emlékezzen a nyárra és
az új szabadidőparkban töltött boldog pillanatokra.
Kép és szöveg: Pál Alíz

Ismét táncra perdültek!

Szeptember második szombatján ismét táncra perdültek városunk szabadidőparkjában. A talpalávalót a Zagyva Banda biztosította, a
táncok betanítását és vezetését az iglicések, Péter Szilárd és Havrán Bettina vették kezükbe. A könnyed, búcsú előesti táncolásban nyolcKép és szöveg: Pál Alíz
van gyermek vett részt. Aki lemaradt, az se csüggedjen, még tíz táncház lesz Fényszarun!
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Akik nem játszanak a tűzzel:

Bemutatkozik a Jászfényszarui Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Kiabálás töri meg a csendet. Kilenc óra
van, kedd este. Apámat hívja, de én nyitok ajtót és ekkor már mindent tudok. Tűz
van. Néhány perc múlva, elsőként érkezett
a helyi Gaz 66 típusú gépjárműfecskendő a
Jászfényszarui Önkéntes Tűzoltó Egyesület
éppen szolgálatban lévő tagjaival. Most is
kedd este van, és a Tűzoltószertárban ülök
néhány tűzoltóval, köztük az egyesület elnökével és arról beszélgetünk, hogy…

segítsék a munkát az útirány megmutatásával
– ha nincs a kocsiban GPS –, vagy a tűzcsap
megmutatásával, a földalatti tűzcsap rendben
tartásával (pl.: ne betonozza, térkövezze le).
A terület, a megközelítési útvonal szabadon
hagyásával, kapu kinyitásával, hogy könnyebben tudjunk mozogni. Persze ezeken kívül is,
bármilyen jellegű segítséget elfogadunk, mert
a legkisebb segítség is jól jön.
Mit terveztek a következő egy évre?

tunk és oltási utómunkát végeztünk. Velük
együttműködési megállapodást is kötöttünk
újraalakulásunkkor. Ez annyit jelent, ha minket értesítenek először, jelentési kötelezettségünk van irányukba és viszont is igaz ugyanez,
amennyiben hozzájuk érkezik először riasztás.
Legutóbb is így történt, bár mi már akkor tudtunk a tűzesetről, mikor riasztottak bennünket. Jászberényen kívül Hatvanban is tudják,
hogy működünk, igaz velük még nem dolgoz-

2012 tavaszán újjászerveződött a Jászfényszarui Önkéntes Tűzoltó Egyesület, és egyben
civil szervezetté is vált. Az újjáalakulásra azért
volt szükség, mert az elmúlt években egyre kevesebb lett városunkban az önkéntes tűzoltó
(2-3 fő), sokan kiöregedtek és meghaltak. Két
határozott egyesületi tag szervezésének köszönhetően, akik úgy gondolták, hogy az önkéntes
tűzoltókra szükség van, indult meg a toborzás,
így tudtunk újjáalakulni. Az egyesület olybéli
tisztsége mint parancsnok megszűnt. Az elnök
személye megmaradt és a titkár személye megváltozott. A fényszarui egység 16 főt számlál,
ebből hárman hivatásos tűzoltók.
Ki lehet önkéntes tűzoltó?
Ahhoz, hogy az oltási és mentési munkálatokban is részt vehessen az illető, betöltött 18.
életév szükséges, valamint egy 40 órás tanfolyam elvégzése.
Elengedhetetlen, hogy ismerje az egész folyamatot, a szabályokat hiánytalanul betartsa,
hogy kötelességének érezze az oltást és az is,
hogy felelősségteljesen és fegyelmezetten tudjon dolgozni. A hivatásosaknál is van egy év
próbaidő, de a fentiek nem zárják ki, hogy fiatalkorúak ne lehetnének tagok.
A civilek hogyan lehetnek a tűzoltók segítségére?
Az első és legfontosabb, mely állampolgári
kötelesség is egyben, hogy aki tüzet lát, azt
jelenteni köteles! Fontos, hogy káresetnél

Elsődleges célunk, hogy a felszerelés hiánytalanul meglegyen és az, hogy megfelelő létszámú, aktív, ütőképes egyesület lehessünk.
De ezen túl is rengeteg feladat áll előttünk: a
szertárat bár felújították, tetőszerkezetét szeretnénk korszerűsíteni és jobban berendezni.
Hogy ne csak praktikumokkal foglalkozzunk,
szeretnénk ellátogatni az általános iskolába,
hogy megszólítsuk a tanulókat, megismertessük velük ezt a szakmát. Hivatásos kollégáimtól többször is hallottam, hogy a mostani
iskolások félnek, megrémülnek a tűzoltóktól.
Tervezzük, hogy belátogatunk hozzájuk, mesélünk magunkról vagy vendégül látjuk őket
itt, hogy mindent megmutathassunk nekik.
Nagy élményt jelent a gyereknek az ilyesmi.
Nem titkolt szándékunk, hogy a hetedik és
nyolcadikos tanulókat tűzoltó versenyre csábítsuk, amire mi készítenénk fel őket. Maradandó emlék egy ilyen verseny.
Az egyesület fennállása óta milyen káresetekhez vonultatok?
Az egyesület 1929-es megalakulása óta több
alkalommal vonultunk, jellemzően kisebb
káresetekhez. Belvízelvezetésnél, árvízkor szivattyúzásnál, rendezvények biztosításánál.
Újjáalakulásunk óta egy alkalommal vonultunk és egyben ez volt az eddigi legnagyobb
káreset: a szeptember eleji tűzesetről van szó,
amikor egy éjjel négy esethez kellett vonulni.
Itt a jászberényi hivatásosakkal együtt oltot-

tunk együtt. Az, hogy együtt kell dolgoznunk
valamelyik hivatásos alakulattal vagy megoldjuk magunk a kialakult helyzetet, az a káreset
függvénye.
Mit jelent tűzoltónak lenni?
Hivatást, életformát, ami csak jó vagy rossz
lehet. Köztes állapot nincs. Jó érzés, mikor
köszönő leveleket kapunk, ezt ki is tűzzük a
faliújságra, de van rossz is, mikor karambolhoz kell mennünk. A tűzoltó életfilozófia: Ha
baj van, segítünk! Tűzoltónak lenni jelent még
kollegalitást, közvetlenséget és közösségformálást. Van a tűzoltó életformának is jó oldala:
számtalan verseny van, országos és járási is,
amin indulhatunk. Pl.: lépcsőfutó verseny menetfelszerelésben, tömlőgurító verseny, horgász, foci de még síverseny is. Mindig topon
kell lennünk, szellemileg és fizikailag egyaránt.
A hivatásosoknál van Családi nap, Nyílt nap,
Gyereknap és jön a Mikulás is, tűzoltó létrán.
A szeptemberi tűzesetre visszatérve: engedjék
meg, hogy köszönetet mondjunk a lakosság
együttműködéséért, magunk és a jászberényi,
szolgálatot telesítő kollégák nevében. Kérünk
mindenkit, ha településünkön vagy annak
közvetlen közelében tüzet észlel, azonnal rias�sza az Önkéntes és a Hivatásos tűzoltókat!
Telefonszámok: Önkéntes Tűzoltóság: 06
30 324 5688 (Pető Ferenc), Hivatásos Tűzoltóság: 105
Szöveg: Pál Alíz
Kép: Farkas Kristóf Vince
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A tanácsadások szerepe a személyi kompetenciák alakításában
Az „Első lépések Jászfényszarun” projekt harmadik félévében is további közösségi rendezvények, tanulás tréning,
tanácsadások várnak a programban
lévőkre. A települési közösségi programokba való bevonást a szakmai vezető,
Bordásné Kovács Katalin szorgalmazza,
aki minden városi rendezvényről tájékoztatást ad. „Célunk az, hogy minden
projektrésztvevő bekapcsolódjon a város
közéletébe, megtapasztalják a színvonalas családi szórakozás lehetőségét, erősödjön jász identitásuk, megismerkedjenek a helyi hagyományokkal.” Segítői: a
kapcsolattartó: Mezei Zsolt, az esetmenedzserek: Kerékgyártó Zsuzsanna, Basa

településről költözött ide, sokszor annak
reményében, hogy itt több támogatáshoz
fog jutni, vagy jobban lesz számára munkalehetőség. Kevésbé kötődnek a településhez, sokuknak – mivel több településen is éltek már – nincs igazán identitása,
”hely” tudata. A program segíteni kíván
nekik annyiban is, hogy ezeken a foglalkozásokon közelebb hozzuk számukra a
helyi tudást, érezzék, hogy ez az övék is,
közös kincs, amelyre vigyázni mindan�nyiunk kötelessége. Ezeken a csoportos
beszélgetéseken mindenki beszámolt arról, hová kötődik igazán, hol érzi magát
otthon, mert Tamási Áron szavaival „valahol otthon kell lennünk a világban”.

Éva és a szakmai segítők: Kaszainé Ocskó Györgyi, Pető Erika.
A csoportból már néhány fő elhelyezkedett szociális városrehabilitáció projekt, Start munkaprogram, közfoglalkoztatás program keretében, illetve egyéb
munkahelyen, de a többség továbbra is
igénybe veszi a jogi tanácsadásokat a jogi
ügyek intézéséhez; a képzési és foglalkoztatási tanácsadásokat az elhelyezkedéshez; a munkaerő-piaci tanácsadásokat az
álláskereséshez; az állapotjavító tanácsadásokat az életvitel alakításához. Illés
Péter a projektiroda munkatársa segítőkész együttműködésének köszönhetően
a futó projektek szinergikus, egymást
erősítő hatása is érvényesül a szociális
városrehabilitáció projekt által.
Nagyné Kiss Mária (állapotjavító mentálhigiénés tanácsadó) összegzése: A csoport egyharmada nem fényszarui, más

A gyökértelenség, a sehová sem tartozás
sok romboló folyamat elindítója lehet.
Fontos a hely, a ház, az utca, a szomszédok szerepe is az egyén életében. Sok
szép példát felsoroltak, hogyan tudtak az
elmúlt hónapokban egymás segítői lenni
a csoporton belül. A tanulócsoport is egy
kis közösséggé alakult.
A sikeres vizsga részben önvizsgálatra sarkallta a hallgatókat. A csoportban
beszámoltak arról, ki hogyan látja a saját teljesítményét, kire milyen hatással
volt maga a vizsgaszituáció, most már
hogy látja, képes lett volna-e jobb teljesítményre. Sok-sok kérdés, amelyre
közösen kerestük a választ. Többeknek
megjött a kedve a tanuláshoz, beszámoltak arról, hogy milyen jó tanulni, tudni,
eredményesnek lenni. Ez a pozitív vis�szacsatolás fontos megerősítés volt számukra.

A csoportos állapotjavító foglalkozásokon mindig egy lépéssel igyekszünk
továbblépni a hogyan tovább kérdésében is, készítsünk közösen terveket, akik
szívesen tanultak együtt, hátha szívesen
dolgoznának együtt. Sok olyan kérdés,
amelyet még más tanácsadókkal összefogva a jövőben át kell beszélnünk. Az
egyéni tanácsadásokon személyre szabottan keressük a megoldást a felmerülő
problémákra.
Dr. Soltész Anikó (e programban munkaerő-piaci tanácsadó) tájékoztatása szerint „a program résztvevőinek többsége
megszerezte a szakmunkás képesítést,
a munkaerő-piaci tanácsadásban áttértünk az addig elméletben megismert
állásszerzési technikák gyakorlására. A
számítógépes háttér jóvoltából a résztvevők gépek mellett gyakorolhatták az
önéletrajz és a motivációs levél írását,
álláshirdetési profil készítését és felhelyezését a megfelelő honlapokra, az elektronikus jelentkezési lapok kitöltését. A
résztvevők számára legnagyobb élményt
az állásinterjúk szimulálása jelentette
(volt, akinél ez éppen a felvételi előtti
időszakra esett). Az interjúk lehetőséget
adtak erősségeik kiemelésére, a gyengeségekkel való szembesülésre, korrekcióra, a
hatékony kommunikáció gyakorlására.”
Dobos Gergely (e programban képzési és foglalkoztatási tanácsadó) a foglalkoztatási lehetőségek bemutatásával
egyéni jelentkezési lapokat töltetett ki a
projekt tagjaival, amelyet saját, részletes
kidolgozásban készített el, majd a résztvevőknek egyénenként segített az adatlapok kitöltésében. Mindezen túl alkalmazta és kitöltette a munkaadó cégek és
a munkaerő-közvetítő cégek jelentkezési
lapjait is. Minden álláskereső személy
adatlapja átadásra került Pintér Jánosnak, a JNSZM Kormányhivatal Munkaügyi Központ Jászberényi Kirendeltsége
munkatársának. Ezt a munkát Mezei
Zsolt kapcsolattartó folyamatosan segíti.
Igyekszünk a projekt résztvevőinek
minden segítséget megadni ahhoz, hogy
munkába álljanak, önállóan hatékonyabban tudjanak állást keresni, életükben
pozitív változások következzenek be. A
projekt hatóköre „csak” ennyi. A felzárkóztatások, a képzések, tanácsadások, a
segítségnyújtások után a projekt résztvevőinek kell a további lépéseket megtenni
ahhoz, hogy (akinél ez szükséges) az életvitelben változások, a munkavállalásban
eredmények következzenek.
Kovács Béláné Pető Magdolna
projektvezető
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Megkezdődött a hulladéklerakók rekultivációja
A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén található
bezárt, rekultiválatlan hulladéklerakóinak sorsát pályázati úton rendezik, a
„Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a Heve Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás területén” elnevezésű projekt keretében. Az
Új Széchenyi Terv Környezet és Energia
Operatív Programjával megvalósuló,
KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0028 azonosító számú pályázat 100%-os támogatás mellett, összesen mintegy ötmilliárd
forintot biztosít arra, hogy Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és JászNagykun-Szolnok megyékben 36 ön-

Építész szemmel

kormányzat tulajdonában lévő összesen
38 hulladéklerakó rekultivációja megtörténjen. A hulladéklerakókat többféle
módon ártalmatlanítják. Kétütemű rekultivációt 10 lerakó, köztük Jászfényszaru esetén végeznek. Ez azt jelenti,
hogy a mostani munkálatok során egy
átmeneti záró réteget fognak kialakítani, amelyet később követhet a végleges
záró réteg.
A Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén ös�szesen több mint 782.000 m2 területen csaknem 3.775.000 m3 hulladékot
rekultiválnak. A rekultiváció jelentősen
megváltoztatja majd a lerakók korábbi

környezetét. Megszűnik a környezeti
kockázat, és a felszín alatti és feletti vizek
szennyeződésének a veszélye, javul a levegő minősége, gazdagodik a természeti
környezet, javul az érintett települések
tájképe is.
A projekt megvalósítását végző vállalkozók kiválasztása megtörtént. A munkálatok a területek átadásával kezdődtek
meg, s várhatóan 2014 decemberére ér
véget a hulladéklerakók rekultivációja.

Tippek és trükkök egy passzív házban

Kémény nélkül
Mert nem igényel aktív fűtést. A tüzelésből nem keletkeznek káros anyagok. A
ház belső terében megtermelt hulladékhő
ellensúlyozza a ház hőveszteségét, amelynek alapfeltétele a kiváló szigetelés. A ház
falai betonnal kiöntött polisztirol építőelemek, 30 cm vastag szigeteléssel. Az
ajtók és ablakok a szokásos kettő helyett
három rétegű üvegből készültek, illetve
légtömör kialakításúak.

Gépi szellőztetés
A ventillátorok által beszívott levegő
először lemegy a föld alá, és a ház oldalában tekereg 2 m mélyen és 50 m hosszan,
átvéve közben a föld hőmérsékletét. A
házban nincs küszöb, így biztosítható a
levegő szabad áramlása. A használt levegő távozása előtt leadja a hőt egy hőcserélőn keresztül a friss levegőnek. A módszernek az energiaspóroláson kívül más
előnyei is vannak, például nincs penész

a lakásban, valamint a bejövő levegőt
megszűrve, kedvező feltételeket biztosíthatunk allergiás betegeknek.
Szigetelés
A falak szigetelésén túl fontos a házat
alulról is és felülről is szigetelni. Lent ez
megoldható polisztirollal, a tetőnél pedig egy izgalmas környezetbarát megoldással. Speciális ipari eljárással újságpapírt rostosítanak, majd összetömörítik,
beteszik egy óriási „turmixgépbe”, amely
fellazítja az anyagot, ezt a pépet egy csövön keresztül bejuttatják a tető alá.
A vízszigetelés
Újrahasznosított anyagból, PVC-ből.
Ebből az anyagból mérhetetlen men�nyiség keletkezik, és gyakorlatilag le se
bomlik. Egy magyar szakember új életet
adott ennek a szemétnek – a PVC-t korommal keverte és hegeszthető, rugalmas
fóliát készített belőle. Ez az anyag tökéletes vízszigetelést biztosít, valamint kiszűri a talajból a házba áramló radon sugárzást. Brit kutatók szerint ez az anyag
felelős a tüdőrákos esetek 9 százalékáért,
illetve az összes daganatos eset néhány
százalékáért is.
A melegvíz előállítása
Geotermikus hőszivattyúval, amely hőt
nyer a földből. A szivattyú táplálja a tartalék fűtést is, amelyet ha a falakba és a
mennyezetbe vezetnek, sugárzó hőt ad
le, ami pedig az élő tűzhöz vagy kályhához hasonló barátságos meleget biztosít.
Nyáron a rendszer megfordítható, és a

falban, illetve a mennyezetben keringtetett víz segítségével, minimális mennyiségű elektromos energia felhasználásával
hűthető a ház.
Két külön szennyvízcsatorna
A wc-ből, a konyhából és a mosógépből származó víz a biológiai tisztítóba
kerül, amely azt baktériumok segítségével lebontja, az így nyert szürke víz használható öntözésre. A mosdásra használt
vizet egy másik tisztítóba gyűjtik, amely
megszűri, csírátlanítja, megtisztítja és
visszaszivattyúzza a wc-tartályba és a mosógéphez, így a házban fele annyi vizet
használnak, mint ha hagyományos módon oldanák meg a szennyvízelvezetést.
Természetesen az esővizet is felfogják,
megszűrik.
A szelektív hulladékgyűjtésről
Sokszor kényelmetlen külön gyűjteni
a szemetet, de ha már a konyhánkat is
ilyen szempontoknak megfelelően alakítjuk ki, akkor napi rutinná válik. A
konyhapultba például négyvödrös szemetest is beépíthetünk, és ráadásnak egy
komposztálót is.
Környezetbarát anyagok használata
Kellemes és egészséges életteret biztosít. A tömör gipszből készült falak kiegyensúlyozzák a páraháztartást, a bio
falfestékben nincs káros anyag, és ha a
külső falra rásüt a nap, az antibakteriális
festék elpusztítja a felületen megtelepedő
baktériumokat.
Berze Éva okleveles építészmérnök
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Egyszer volt, hol nem volt…
1998-tól Jászfényszarun szinte mindenki
mesetáborként emlegette táborunkat, függetlenül attól, hogy történelmi, művészeti,
környezetvédelmi, „gazdasági” témával
vagy más kultúrával foglalkozó, netán fantázia táborunk volt. Idén először tértünk
vissza egy tíz évvel ezelőtti helyszínre, Salgóbányára. Látva azt, hogy mennyire hiányzik a klasszikus mese és a hagyományos
mesélés gyermekeink életéből úgy döntöttünk, hogy a kezdetekhez hűen ismét a
népmesével foglalkozunk.
Az általános iskola és BLNT Drámapedagógiai Műhelye táborának általános célja
továbbra is a kommunikációs és a manuális
készségek, a fantázia és a kreativitás fejlesztése, a környék kulturális és természeti értékeivel való ismerkedés, a természetvédelem
tudatosítása és a környezettudatos magatartás
fejlesztése volt.
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Ismét igazi „Mesetábor”
elharapózott az agresszív, mesének álcázott
rajzfilmek közlése, melyet szembe állítottunk
az emberi történetekre, a csodák világára, a
jó szelíd erejére fókuszáló értéket hordozó
mesékkel.
A drámajátékos foglakozásokon minden
kiscsoport azonos mesei fogalmakat használva más-más saját mesét alkotott, amelyet
az utolsó este bemutattunk a „nagyérdeműnek”. Meglepődve tapasztaltuk, hogy például a nagyobbakkal feldolgozott Rest macska
című mese kapcsán milyen okosan és kritikus
szemmel látják gyerekeink a felnőtt világ fonákságait. Számtalan negatív példát hoztak
a mai életből. A foglalkozások végére kirajzolódott a hagyományos családmodell és az
általános emberi értékek iránti vágy.
A manuális foglalkozásokat is a mesékhez igazítottuk. Díszítettük az Alfa varroda
segítségével elkészült tarisznyákat rátéttel,
gyönggyel, hímzéssel, textilfilccel. Közösen
készítettük a hamuban sült pogácsákat és eljátszottuk a Kőleves című mese szerint annak
készítését, amelyet szintén minden táborlakó
megkóstolt.

tességeinek felfedezését sem. A Várfoglaló
napon gyalogosan foglalták el a mesefigurák
(jelmezbe bújt gyermekeink) Salgó várát. A
Boszorkányos napon a Boszorkánykőhöz, a
Hétmérföldes napon a Somoskői várhoz túráztunk. Itt a vártoronyban, zengés, villámlás
közepette versekkel, játékosan idéztük meg a
nagy költő, Petőfi szellemét.
Az Üveghegy napon a felvidéki buszos kirándulásra már fél ötkor keltünk! Ellátogattunk a Dobsinai Jégbarlangba, ahol bizony az
itthoni 38 fokkal szemben beöltözve, 0 fokban róttuk a kilométereket. A barlanghoz vezető vadregényes út már idézte a Tátra közelségét. Majd az Andrássyak nemrég felújított
impozáns betléri vadászkastélyában szinte azt
vártuk, mikor lép elő egy gróf valamelyik lakosztályból. Hazafelé Rozsnyót és az ő Piroska
cukrászdáját is útba ejtettük.
A tábor végén lakói saját díszítésű tarisznyában vihették haza az élményeket feldolgozó
Tár-Salgó füzetet, valamint a kiscsoportokat
jelképező színes kendőket, amelyekre a napi
próbák teljesítését és az egyéni ügyességet,
segítőkészséget igazoló nyomdákat folyama-

A várfoglalás vidám pillanatai Salgón.

15 összevarrt zászlót lengetett a szél az idén
Salgóbányán az Abonyi Ifjúsági Tábor festői
környezetében.
2012-ben, 15. alkalommal tehát a mesék világába, Salgó Királyságba repítettük a
résztvevőket, ezen keresztül éltük meg, tudatosítottuk az alapvető erkölcsi, etikai értékeket. Fejlesztettük a belső képalkotást és
a beszédkészséget, hiszen a mai, tesztekkel
dolgozó oktatásban kevés idő jut ezen területek kiteljesítésére. A nagyobbaknál a mese
mögöttes tartalmát boncolgattuk, nevelő hatását tudatosítottuk. Felhívtuk a figyelmüket
arra, hogy a népmesék alakítják ki a gyermekekben a megküzdési stratégiákat, amely hatalmas eszköz a nevelés terén. Szembesítettük
őket –szinte közösen velük-, hogy mennyire

A természetjárás során a természeti értékek
egyediségére, tiszteletére irányítottuk a figyelmet. Ebben segített a salgóbányai Természetház kiállítása is. (Az udvarban kellemes emlékeket idézett a felnőttekben a helyi születésű
Zenthe Ferenc szobra.) A tábor kerítésénél
izgalmas kalandnak bizonyult az éjszakai
vaddisznóles.
Nem hiányzott az Óperenciás napon a
strandolás, a Hétpróba napon a sport, az
ügyességi játékok. Sőt, hazafelé igazi kalandparkban bizonyíthattuk bátorságunkat. A
nagyobb fiúk vagányságának köszönhetően
majdnem mindenki bevállalta az elején ijesztőnek tűnő akadálypályát.
A jó hangulat emeléséhez, a téma mélyítéséhez segítségül hívtuk a témánkhoz illeszkedő
vetélkedőket, (például az Észforgató napon:
Szeretlek Meseország!, CsiMoRa) a tábortüzet, a közös éneklést.
A fenti szakmai programokon túl természetesen nem hagytuk ki a környék neveze-

tosan kapták. A király a Hétpróba Bajnokaivá
avatta a résztvevőket.
A 8 nap végén, az értékeléskor a csoportunkban örömmel tapasztaltuk, hogy - köszönhetően a szülőknek és pedagógusoknak
- a velünk „dolgozó” gyermekek értékrendje
helyén van, vevők voltak az emberi szellemet,
lelket és testet felemelő programokra. Jó volt
hallani, hogy többeknek tetszett a HABpartin kívül a Csend túra, a Telehold túra, a
jégbarlang, stb.
Táborunk támogatói: Jászfényszaru Város
Önkormányzata, a Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány, a Jászfényszaruért Alapítvány,
a Diákönkormányzat, Alfa Ipari Részvénytársaság jászfényszarui gyára, Csuzz Antal és természetesen a szülők nagyban hozzájárultak
ahhoz, hogy ismét gazdag programokkal teli
hetet tölthettünk egymás épülésére együtt a
gyermekekkel.
Éva, Katinka
Fotók: Lovászné Török Magdolna
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Izgalmas mesetalányokat fejtettünk meg
a Szeretlek Meseország! vetélkedőn

Nehéz ennyi gyereket megtartani! (Útban a Somoskői vár felé. )

A „Mesekék” csoport drámajáték foglalkozásának egy pillanatában
készült a „családi tabló”.

A filcrátéttől a gyöngyig szinte mindennel díszítettük a tarisznyánkat.

Készül a kőleves alapanyaga.

Mindenki szavát visszafogva figyelte a természet szépségeit
a Csend-túrán

Bográcsban fő a Kőleves. Vajon milyen lesz?

Várhódítók a vihar után Somoskőn.
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Fotó: Sugár Istvánné

Megújult a Szent Család szobor

„SZAL
MÁS IÓSEF
KÖLTSÉGÉ
VEL ÁLLÍT
TATOTT
AO DNI:·
1769”

Városunk második legrégebb műemléke a
Templomkertben a templom északi oldala
mellett látható kőből faragott Szent Család
szobor. A szobor egyedi művészi megjele-

nése és régisége miatt műemléki védettség
alatt áll és érdekessége, hogy a teret is e
szoborról nevezték el. Jelenlegi helyére az
1980-as évek elején került, hiszen korábban a Templom oldalhajója mellett állt.
A műalkotáshoz szorosan kapcsolódnak
az 1700-as évek közepén Fényszarun jelentős, jómódú családként számon tartott
redemptus Szalmások, akik közül többen
az akkori község legmagasabb tisztségét a
főbírói hivatalt is betöltötték. Azonban a
család neve máig nem tisztázott ok miatt
a XVIII. század végén eltűnik a település
életéből.
A Szent Család szobrot a család egyik fontos tagja Szalmás József állította 1769-ben.
Sajnos ez idáig sem nem derült ki, hogy milyen célból emeltette a szobrot. Valószínű,
hogy fogadalomból, vagy hálából készíttette. A szobrot faragó mester nevét nem
ismerjük, mivel e korban a művészek csak
igen ritkán látták el nevükkel munkáikat,
de valószínűsíthető, hogy valamelyik közeli város kőfaragója lehetett. A 4,5 méter
magas vulkáni tufából faragott műalkotás
három különálló részből áll: a talapzatból,
az oszlopból, és a szoborkompozícióból.
Az álló téglatest talapzaton található felirat
mai helyesírással és a rövidítés feloldásával
így hangzik: Szalmás József költségével állíttatott az Úr 1769. évében. A talapzatra
állított korintoszi oszlop tetején láthatjuk a
Szent Család szobrát. Középen a gyermek
Jézus Krisztus látható, aki szülei kezét fogja
jobb oldalán Szűz Máriával, balján pedig
Szent Józseffel.
Az idők folyamán a kőanyag sok helyen
megsérült, megkopott, a profilok letöredeztek, ezért a műemléket restauráltatni
kellett. A nyertes LEADER pályázatnak
köszönhetően a felújítás augusztus 23-ra el
is készült. A munkát Egri Hunor és Kon-

koly György okleveles kőszobrász és restaurátor művész végezte el.
A kutatásaiknak köszönhetően sok új
információt nyertünk a szoborral kapcsolatban. Kiderült, hogy a szobor alakjainak
fejében és Szent József bal kezében egy-egy
furat található, hiszen a korabeli szobrokat gyakran aranyozott díszekkel látták el.
Egykor a Szent Család szobor alakjait is
ilyen tárgyak díszítették, de az idők folyamán ezek tönkremehettek, ezért leszerelték
azokat és a furatokat is betömték.
A mostani restaurálás során ezekbe a furatokba visszaillesztették az új horganyból
készített aranyozott díszeket. A figurák
fejére egy-egy dicsfény, Szent József kezébe pedig a tisztaság szimbóluma: a liliom
került.
Szintén kiderült, hogy a szobor egészét
többször átfestették. A restaurálás előtt
a figurák fehér, míg előtte sárga színűek
voltak, a talapzat és az oszlop pedig betonszürke volt. A restaurátorok a talapzaton és
az oszlopon piros és zöld szín nyomokat
találtak, de a többszöri festés miatt nem
sikerült megállapítani a legkorábbi eredeti
színezést, hiszen a többszöri javításokkor a
festékréteget alaposan lekaparták, ezért a
restaurálás után a szobrot eredeti anyagához hasonló úgynevezett kőszínű védőréteggel látták el, a vésett részleteket, mint
például a feliratot, pedig szintén e szín sötétebb árnyalatával festették át.
A restaurátoroknak a talapzat szélein a
míves élszedést is sikerült helyreállítani, a
műszaki illesztési problémákat is megoldották és az oxidálódott vascsapot rozsdamentes acélra cserélték le. A felirat írásjeleit
is sikerült hitelesen restaurálni, így az ősi
Szent Család szobor már ismét teljes szépségében pompázik.
Farkas Kristóf Vince

Mozdulj rá!
Ez év augusztusában rendhagyó módon nem kézműves délelőttre,
hanem játékos vetélkedőre hívtuk a gyerekeket a nemrég átadott szabadidőparkba. Augusztus 10-én és 16-án két mozgalmas délelőttöt
töltöttünk így el.

Az érdeklődők az Egy perc és nyersz! televíziós műsorból megismert
ügyességi feladatokban próbálhatták ki magukat. A feladatokat ittott egy kicsit átszabtuk, az egy perchez sem mindig ragaszkodtunk,
egy-egy teljesített feladatért sok pontot adtunk, sőt a kieséstől sem
kellett tartani az egyes fordulók során. Minden jelentkező szorgalmasan gyűjtögette a pontokat saját menetlevelében. A feladatok között
szerepelt pl.: a kekszszarvú, a kettőt pattints, a szerencsekavics, az ormányos jeti és még jó néhány mókás feladat. (Forrás: www.kartc.hu,
www.1percesnyersz.com) Alkalmanként 35–40 fő nevezett, emellett
szurkolók és nézők is csatlakoztak hozzánk szép számban. A 3–4 éves
óvodás korú gyermekek nagyon ügyesen, ugyanolyan hévvel és nyerni
akarással játszottak, mint a 14–15 éves kamaszok.
A vetélkedő mindegyik résztevője oklevéllel, édességgel és egy kis
meglepetés játékkal, míg az alkalmanként legtöbb pontot gyűjtő első
három helyezett mesekönyvvel térhetett haza. Mindkét alkalom vidáman telt el a nyári napsütésben, a mozgás és a játék együttes élményét
nyújtva a gyerekeknek.
Kovácsné Pető Katalin, Turjányi Annamária · Gyermekjóléti Szolgálat
Szöveg: Kovácsné Pető Katalin · Fotó: Turjányi Annamária
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Istenben bízol, nem csalatkozol

Beszélgetés Zsámboki Sándor harangozóval

„Amikor gyermekkoromban megismertem, az iparcikk boltban dolgozott.
A család mindig nagyon fontos szerepet
töltött be az életében, szeretteiért a tűzbe menne. Szíve mindig a templomba
húzta. Harangozó, sekrestyés, templomi
segítő – igazán az ő személyiségéhez illő
feladatok. Örökmozgó, vidám ember,
nyugdíjasként sem pihen. Sokszor lehet látni a városban, amint éppen siet
valahová az elektromos kerékpárján. Ki
ne ismerné a segítőkész, gyors beszédű
Zsámboki Sanyit?”
(részlet Zsámbokiné Dugonics Krisztina
2012. szeptember 8-i beszédéből)
Zsámboki Sándor családja, barátai és
ismerősei körében szentmise keretében
ünnepelte a 70. születésnapját, harangozói hivatásának pedig 25. évfordulóját
templomunkban 2012. szeptember 8-án
szombaton. A kettős ünnep alkalmából
beszélgettünk vele.
Farkas Kristóf Vince (továbbiakban
FKV): Kérem, meséljen gyermekkoráról!
Egyszerű paraszt családból származom.
A családunkban öt gyermek született, ám
csak négy nőtt fel közülünk és mostanra
az öt testvérből hárman maradtunk. A
szülői ház a mai Fürst Sándor utcában
van, de gyermekéveim zömét a Tavasz
utcában töltöttem, iskolába is innen jártam. Ugyanide és persze nagyszüleimhez
köthető a templomba járás szeretete is.
Gyermekként mindig mamával mentük a
vasárnapi misére, de fiatal koromban sem
feledkeztem meg róla. Ekkor már a fél tizenkettes misére jártam, az volt a fiatalok
miséje. Mert tudni illik, akkoriban ezen
kívül volt még reggel nyolckor mise és tíz
órakor pedig nagymise.
Gyermekként, mint mindenki, én is
elvégeztem a nyolc osztályt és nyaranta tehenészkedtem az Agyagos-laposnál,
emellett cséplőgéppel dolgoztam, törekhordó voltam és mivel fél részesek voltuk,
annak a munkálataiban is sokat segítettem
apámnak.
FKV: Hogyan telt a fiatalkora?
Az elemi befejezése után itthon dolgoztam és mezőgazdasággal foglalkoztam.
Saját földünk is volt, de voltak részes művelésben is kukoricaföldjeink, a Vadkacsás
környékén. 1960–62 táján vállalkozásoknál dolgoztam, a téli időszakban pedig
Hatvanban. Először a cukorgyárban, később a konzervgyárban ez után az építőiparban helyezkedtem el. Ekkor hívtak be
katonának, a szolgálatot 1962. november
16-án kezdtem, Alcsútdobozon töltöttem
a Tüzér ezrednél, ahonnan 1965. január

13-án szereltem le. Nem sokkal ezután
ismerkedtem meg Erzsikével, akit 1965
szeptemberében feleségül vettem és a Tavasz utcába költözünk.
Pál Alíz (továbbiakban PA): Hogyan teltek a házasság első évei?
Szépen, sok munkával és tervezéssel teltek. Ebben az évben kezdtem a háztartási
boltban is a munkát, ahol mindig nagy
volt a forgalom, mikor minek volt szezonja. Hol a porfestéket keresték, utána a
seprűt, majd a petróleumot és a gyertyát,

ahogy változtak az évszakok, annak megfelelően. ’66–67-ben Ózdon a vasgyárban
dolgoztam, heti, kétheti munkás voltam.
’67-ben pedig már a félkész házunkba is
beköltöztük (Bercsényi út – a szerző), és
közben megszületett első fiunk is, Sándor.
Két évvel később visszatértem a kereskedelembe: az iparcikket ekkor Dajkóné Ica
néni vezette és mikor átépítették az üzletet,
már újra ott dolgoztam. A kereskedelmi iskolát 1972–73-ban végeztem el, ebben az
évben született Zoltán fiam is. Az iskola
befejezése után boltvezető helyettes, végül
1985-től boltvezető lettem. Az iparcikkben
1969 és 1987 között dolgoztam, és annak
vége felé pedig már a sekrestyési szolgálatot
is elláttam. A boltban számtalan tanulóm

volt, közöttük az első, Ézsiás Dénes volt,
de nálam tanult Fekete Imre is.
FKV: Mik a bolthoz kötődő legszebb élményei?
A névnapokat és a születésnapokat szerettem nagyon, hiszen ezek nálunk kifejezett ünnepnapnak számítottak, olyan�nyira, hogy még a családtagok sem voltak
hivatalosak.
PA: Hogyan lesz valakiből sekrestyés?
A vallási élet hozzám mindig is közel állt,
már kisgyermek korom óta. Szerettem a
templom körül segítkezni, ministráns is
voltam, fiatal koromban pedig 3–4 éven
keresztül kardos legény voltam, amire
büszke vagyok, de voltam lobogóvivő is.
1987-ben vállaltam el a sekrestyési szolgálatot, június 8-án, és folytattam nyugdíjazásomig, 2002-ig, ekkor megkértek, hogy
maradjak. ’87 előtt Pintér Pál plébános és
Juhász Sanyi bácsi harangozó idejében is
segítettem, például az elsőáldozásnál. Egyháztestületi tag 1969 óta vagyok.
PA: Hogyan mutatná be a sekrestyési
munkát egy laikusnak?
Sekrestyés csak olyan ember, de legjobb,
ha házaspárról beszélünk, lehet, aki szereti
a hitét és a templomot. Ez a két alappillér,
ha ezek teljesülnek, akkor bele fog tanulni. A munka igazából Húsvéttól Húsvétig
tart. Számomra a legkedvesebb feladat a
díszítés, Karácsonykor a fenyőfák díszítése. Nagy feladat összegyűjteni az embereket: ki vágja ki a fenyőket, ki szállítja és talpazza be, stb. Ugyanilyen odafigyelés kell
Úrnapján is, hogy elég legyen a sátrak közt
a virágszirom, de az sem mindegy, mikor
és mivel csengetünk vagy kereplünk. Mindent tudni kell.
PA: Miért szép ez a szolgálat?
Számomra a legszebb a keresztelés, az elsőáldozás és a bérmálkozás, de vannak fájó
pontok is, ez pedig a temetés. Szinte ismerem az egész várost, ezért rossz temetni.
Rosszul esik az is, mikor nem köszönnek
vissza olyanok, akik gyermekként rendszeresen jártak szentmisére vagy ministráltak,
mostanra pedig már arra sem méltatják a
másikat, hogy köszönjenek neki. Ha újra
megkérdeznék, ismét elvállalnám, mert
szeretek emberekkel foglalkozni, segíteni,
ha bajba kerülnek. Talán a családi élettel
nehéz összehozni: törődni kellett a 90 éves
nagyszülőkkel, gyermekeinkkel és cseperedő unokáinkkal is.
A születésnapi ünnep gyönyörű volt,
ami nagy lelki élmény és egyben nagy
meglepetés is volt, köszönöm mindenkinek, aki eljött és azoknak is, akik segítenek
(folytatás a 14. oldalon)
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(folytatás a 13. oldalról)
mindenben. Köszönöm a jó Istennek is,
hogy adott mindehhez erőt, kitartást és
egészséget.
PA: Meséljen a családjáról!
Két fiam van, Sándor és Zoltán, két menyem, Krisztina és Csilla és négy unokám,
kék fiú és két lány. Ők a mi szemünk fényei, mind okos és rettentő büszkék vagyunk rájuk. Richárd hűséges ministráns
kicsi kora óta, Dórika Máriás lány. Büszke
vagyok rájuk, hogy az ünnepi szentmisében mindannyian szerepet vállaltak.
FKV: Mi Sanyi bácsi hobbija?
Nagyon szeretek a virágokkal foglalkozni. Nem tekinthető hobbinak, de nagyon
szeretek búcsújáró helyeket látogatni. Voltam többek között Mariazellben, Csíksomlyón és Częstochowában (Lengyelország, a szerk.) is. Régen, még vonattal is
mentünk Szentkútra, utoljára 1967–68ban, gőzössel. A sok munka után, mert a
boltos időkben volt, hogy háromkor keltünk, szeretek délben pihenni, üldögélni
és nézni a televíziót. Kedvenceim a hírek,
a nóta műsorok és a Trió TV.
Pál Alíz, Farkas Kristóf Vince

A házi gondozónők munkája
Ők azok, akiket láthatunk a boltokban
a sorok között cikázva, majd a pénztárnál sorban állni a teli kosárral. Ők azok,
akik nem maguknak pakolják tele a
kosarat nap nap után. Ők azok, akiket
minden délben láthatunk a városban
ételhordó edényekkel felpakolva. Ők
azok, akik viszik az időseknek, rászorulóknak az ebédet. De a munkájuknak
ezek csak a látható részei. Hogy mi mindent csinálnak még ezeken kívül? Erről
kérdeztem Reichenbergerné Földvári
Anitát és Jávorcsik Sándorné Mariannát,
a Gondozási Központ két gondozónőjét.

kórházi kezelést követően.
A háziorvossal rendszeres a kapcsolattartás a gondozottak egészségügyi állapotáról.
Minden gondozottunknál segítünk a vérnyomás, vércukor mérésében. Felíratjuk
és beadjuk a gyógyszereket, insulint adagolunk. Feladataink közé tartozik a lakás
rendben tartása, ahol a gondozott él. Bevásárolunk, befizetjük a számlákat, segítünk
a téli tüzelő beszerzésében, bekészítésében.
Az ellátáson kívül biztonságérzetet is ad
az ellátottnak az, hogy tudja, számíthat a
gondozónőre, aki ha kell, akár napi rendszerességgel látogatja az időset, és meghall-

Reichenbergerné Földvári Anita

Jávorcsik Sándorné Marianna

A házi segítségnyújtás keretében ápolunk
és gondozunk. Minden esetben együttműködünk a háziorvossal és a hozzátartozókkal, de igyekszünk a gondozott állapotának
figyelembe vételével vele is maximálisan
megtalálni a közös hangot.
Fekvőbeteg esetén mindazokat az ápolási
munkákat elvégezzük, amiket az ápolási
osztályokon is megkapna a gondozott. Elvégezzük a mindennapi testápolást, fürdetünk, pelenkázunk. Ha a gondozottnak
felfekvése, fekélye van, annak a kötözése
is a mi dolgunk, természetesen az orvos
utasításainak megfelelően. Segítünk az étkezésben. Igény szerint a szennyes ruhák
mosása is feladataink közé tartozik.
Többnyire idősek a gondozottjaink, de
bárkinek segítünk az ellátásban, ha segítségre szorul ideiglenesen, mert valami
oknál fogva nem tudja magát ellátni. Pl.

gatja problémáit. Ezzel segítve azt, hogy
otthonában maradhasson minél hosszabb
ideig.
Az ellátásnak gondozási díja van, ami jelenleg: 520 Ft/óra.
A meleg étel biztosítása is a mi feladatunk. Az ebéd ára: 420 Ft/adag.
Aki az ebédet maga viszi el a Gondozási
Központból, annak csak a 420 Ft-ot kell
adagonként fizetnie.
Ha a gondozónők viszik ki házhoz, a kiszállítás díja: 130 Ft/nap.
A közeljövőben már nem csak kettőjüket fogjuk az utakon látni. Kis csapatuk új
kolléganővel fog bővülni. Reméljük, hogy
akinek szüksége lesz a segítségükre, bátran
és bizalommal fog hozzájuk fordulni!

Szépkorúak
köszöntése

Ez évben első alkalommal, augusztus
hónap utolsó napján, 90. születésnapja alkalmából Csúz Lajost köszöntötte az Önkormányzat nevében Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármester és Morvainé Palócz
Éva anyakönyvvezető. Lajos bácsi - vis�szagondolva eddigi életére - kérdésünkre
elmondta, hogy élete legszebb eseménye a
feleségével való megismerkedés volt, és a
vele eltöltött több mint 60 esztendő.
Ezúton is kívánunk boldog, egészségben
gazdag életet családja, szerettei körében.
Kép és szöveg: Morvainé Palócz Éva

Rigó Krisztina
Képek: Fricz Erzsébet
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Tűz volt!
Sajnos, idén nem első alkalommal volt
precedens arra, hogy tűzesethez riasztották
a tűzoltókat. Tavasszal az Álmos út mögötti
erdő, valamint a Zsámbok határban lévő akácos és nyárerdő aljnövényzete kapott lángra.
Néhány hete egy tanyán, majd szeptember
4-én este az Álmos út, a Horgásztavak felé
tartó földút mentén két helyen és a Csokonai
úton is tűz ütött ki. Az utóbbi négy eset közül
kettőben bálákat, egyben az erdőt és annak
aljnövényzetét, végül egy fóliát is emésztettek
a lángok. A szeptemberi tüzek egymás után
lobbantak fel, 20.30 és 00.30 óra között.
Reméljük, hogy a későbbiekben több ilyenre nem lesz példa, történjen az véletlenül,
vagy…
A tulajdonosok és az Álmos utca lakói
ezúton is köszönik a helyi önkéntes és a
jászberényi tűzoltóság segítségét.
Kép és szöveg: Pál Alíz

Rendőrségi hírek
Jászfényszarun legutóbbi jelentkezésem óta közlekedési baleset nem történt.
A kisebb tárgyi súlyú, vagyon elleni bűncselekmények száma emelkedett a városban, amit
a hatóságunk kiemelt figyelemmel vizsgált. Az
ügyben végzett elemző-értékelő tevékenység, és
összehangolt nyomozás eredménye, hogy egy
14 éves jászfényszarui fiatalember került gyanúba, és kihallgatása során 8 -személyek javait
sértő- bűncselekmény elkövetését ismerte el.
A fiatal személy tevékenysége során eltulajdonított házak udvarairól kerékpárokat, udvaron parkoló nyitott állapotú járműből tárcát
iratokkal, használati tárgyakat, vasanyagokat,
szerszámot. Az eltulajdonított tárgyak felkutatására tett rendőri intézkedések így új fordulatot vettek. Vizsgálja a nyomozó hatóság azt is,
hogy a fiatal egyedül vagy segítővel követte el a
bűncselekményeket.
Egy jászfényszarui lakost, besurranó tolvaj
hölgyet értek tetten, fogtak el a rendőreink,
és vele szemben büntetőeljárás indult a hónap
elején. Az ő esetében 2 bűncselekmény került a
hatóság látókörébe a nyomozás jelenlegi állása
alapján. Érdekessége az ügynek, hogy a sértett
házában elfogott nő tagadta a bűncselekmény
elkövetését. A nő elfogásában a járőrök segítségére volt egy vagyonvédelmi cég munkatársa.
A városban történt tűzesetekkel kapcsolatban
rendőrségi nyomozás került elrendelésre, jelen-

leg a rendelkezésre álló adatok feldolgozása, és a
tanúk meghallgatása van folyamatban.
Megkezdődött a 2012/2013-as tanév, ezzel
párhuzamosan a jármű, és a gyalogos forgalom
is ugrásszerűen megnőtt. Az oktatási intézmények megközelítése során fokozott figyelmet
kell, hogy tanúsítsanak, a BIZTONSÁGUK
ÉRDEKÉBEN a kijelölt gyalogos átkelőket
szükséges, hogy használják az úttesten átkelés
során. A kis iskola előtt folyamatos építkezés
zajlik, tervezzék át a reggeli útvonalaikat, és a
Kossuth Lajos út és a Szabadság út kereszteződésénél kialakított gyalogos átkelőt használják
az iskola megközelítése során. A Rendőrség és a
Polgárőrség is segíti a biztonságos közlekedést,
azonban ha az alapvető KRESZ szabályokat
betartják, a hibás szokásokat félretéve biztonságosabbá tehetik a mindennapokat. A nagy
iskola előtti gyalogos átkelőnél a 6. osztályos
tanulók idén is megkezdték, és lelkiismeretesen végzik az ún. „kisrendőri” tevékenységet. A
kijelölt gyalogos átkelőhely használatakor a kerékpárosoknak kötelező leszállni a kerékpárról,
és azt áttolni az úttesten. A kiépült, és tartós
forgalmirend-változásokat vegyék figyelembe
(Coop parkolónál, alvégi játszótérnél, temetőknél, Posta, Takarékszövetkezet előtti parkolásnál), mert azok be nem tartása esetén amellett,
hogy szankciókat ír elő a jogszabály, balesetet
idézhetnek elő! A városban a mozgássérültek
részére kialakított parkolókat csak azok vegyék igénybe, akik erre jogosultak.

Az elmúlt hetekben a lakosság
irányából felmerült kérdésekre
válaszul kívánom elmondani,
hogy a rendőrség munkája során együttműködik törvényi felhatalmazás alapján a polgárőrséggel, a közterület felügyelettel, a
biztonsági szolgálatokkal, a tűzoltósággal annak
érdekében, hogy a Jászfényszaru városában élő
lakosok szubjektív biztonságérzete javuljon, a
felmerült problémák megoldása gyorsan, szakszerűen megvalósuljon. Az együttműködésre
jogosultak köre a fent leírtaknál lényegesen szélesebb, itt most csak azokat említettem, akikkel
a jászfényszarui lakosok találkozhattak ez elmúlt
hetekben a rendőrökkel együtt. Az együttműködések során több eredményes intézkedés került
végrehajtásra. Ismételten felhívom a figyelmüket, hogy az ingatlanaikat és a járműveiket zárják
be akkor is, ha a jármű az udvaron vagy az üzlet
előtt parkol, ne legyen a bűnelkövetők könnyű
célpontja. Élnek, mozognak a városban olyan
személyek, akik szemrebbenés nélkül elveszik
embertársaik vagyontárgyait. Annak érdekében,
hogy szeretteink, szomszédjaink ne válhassanak
sértetté, kérem, figyeljenek oda egymásra.
A gyanúsan viselkedő idegeneket azonnal jelentsék a rendőrségnek! Nehezítsük meg együtt
a bűnelkövető személyek tevékenységét!
Tel.: 107, Rendőrőrs: 06-70/330-7626
Fax: 57/422-138
Terenyi Imre rendőr főhadnagy
Rendőrőrs parancsnok
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Őszi hírek az óvodákból

Őszi Galérianyitó a Napsugár Óvodában

Fotó: Földvári Dorottya

Szeptember 10-én nyitottuk meg óvodánkban az idei első kiállítást. Ezt minden
alkalommal nagy készülődés előzi meg. Mit
is állítsunk ki, kit kérjünk meg arra, hogy kiállítson nálunk? A kiállítás színvonalas legyen
és művészi értéket is hordozzon. Igyekszünk
mindig eleget tenni ezeknek a kívánalmaknak. Így idén szeptemberben Smazsinka
Zoltánné népi tányérgyűjteményéből készítettünk kiállítást. Hagyományainkhoz híven
meghívtuk a Szivárvány Óvoda nagycsoportosait is. A galérianyitót volt dajka nénink,
Borbély Lajosné népdaléneklése tette még
emlékezetesebbé.
A galéria november végéig tekinthető meg a
Napsugár Óvodában.
/A képen épp a Szivárvány Óvoda nagycsoportosai ismerkednek a tányérok formájával és
a mintákkal/
Dné Kati

Méhecskék a Szivárvány Óvodában

Fotó: Földvári Dorottya

Szeptember 12-én óvodánk Süni csoportja
vendégül látta a Napsugár óvoda Méhecske
csoportját.
Pedagógusaink elhatározták, hogy a
2012/13-as nevelési évben bővítik a két óvoda gyermekcsoportjainak kapcsolatát. Eddig
a hagyományosan közösen tartott gyereknapon túl óvodák nagycsoportosai között szerveztünk programokat pl. galérianyitó látogatása, sport délelőtt. Ebben a nevelési évben
a kisebbek is megismerkedhetnek egymással
egy-egy óvodalátogatás, játék keretében.
Szeptemberben először a Szivárvány Óvoda
Pillangó csoportja látogatott el a Napsugár
Óvoda galérianyitójára, majd mi szivárványosok következtünk a vendéglátásban. A
Méhecske csoport és a Süni csoport gyermekei ismerkedhettek meg egymással közös
játék során.
Földvári Edit

Őszi hírek a Napsugár Óvodából
A 2012/2013-as óvodaévet Borbély Lajosné Magdika nyugdíjba
nulása után egy új
vo
dajka néni, Rajna Józsefné Györgyi kezdte a legkisebbekkel a
Napsugár Óvodában.
Szeretném, ha mindketten szólnának néBorbély Lajosné
hány bemutatkozó szót
magukról.
Kedves Magdika, kérlek, mesélj arról, hogyan telnek nyugdíjas napjaid, illetve hogyan
emlékszel az óvodában töltött időkre!
22 évet töltöttem el a Napsugár Óvodában, s nagyon jól éreztem magam abban a
kis közösségben! Életem legszebb évei voltak,
hiszen nagyon szeretem a gyermekeket. Szeretettel gondolok minden kis óvodásomra és

kedves szüleikre. Öröm volt számomra, ha
együtt süthettünk süteményt dióveréskor,
karácsony vagy farsang idején! Nagy boldogság számomra, ha az utcán egy-egy régi
óvodás vagy szülő rám köszön, és azt mondja:
Emlékszel, Magdi néni, milyen jó volt az oviban!” Nyugdíjas éveimet családom nagy örömére velük töltöm. Kívánok mindenkinek jó
egészséget és sok-sok türelmet, szeretetet a
gyermekek neveléséhez!
Kedves Györgyi! Szeretném, ha bemutatkoznál azoknak a szülőknek és gyermekeknek, akik még nem ismernek téged!
Rajna Józsefnének hívnak, Jászfényszarun
élek. Két gyermekem van, s a lányomnak van
egy hét hónapos kislánya, így már egy boldog nagymama vagyok. A fiam utolsó éves
hallgató a gödöllői Szent István Egyetem
mechatronikai mérnöki karán. A pályámat
női fodrászként kezdtem, majd sok év után

a Samsung Zrt-nél dol
goztam 16 évig. Szeretek gyermekekkel foglalkozni, gondoskodni
róluk, ez mindig is nagy
örömet szerzett nekem.
Ezért döntöttem úgy,
hogy elvégzem az óvodai daj
ka képzőt, és
vártam a lehetőséget,
Rajna Józsefné
hogy ebben a szakmában dolgozhassak. Erre
a Napsugár Óvodában nyílt lehetőségem, a
Maci csoportnak elnevezett legkisebbekkel
együtt kezdtem az óvodai tanévet.
Köszönöm szépen a beszélgetést! Magdikának kívánok további boldog nyugdíjas éveket, Györgyinek pedig örömteli esztendőket
a Napsugár Óvoda csemetéi között!
Kovácsné Papp Andrea
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Kitekintő
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Magyarul: Nagyot szólt!

Bemutatkozik új rovatunk, amit Kitekintő címre kereszteltünk. Merre is tekintgetünk ki? Tervünk, hogy első sorban
a szomszédos települések rendezvényei,
programjai felé nyissunk. De ha valamelyik szerkesztőségi tagunk éppen Malajziába ugrik ki egy kicsit, annak az írásnak
itt a helye! Rovatunk első írását fogadják/
fogadjátok szeretettel!
Szóval kitekintünk és ellátunk mondjuk
Boldogig. Ahogy arról a közmédia is beszámolt, szeptember 9–én volt a Magyar Dal
Napja. És hogy jön ez össze Boldoggal? Úgy,

több formációban is megmutatták magukat.
Elsőként a jövő reménységeiből álló, széki
dallamokat játszó Bonta zenekar lépett fel,
utánuk pedig Szűcs Eszter énekelt, aki rendszeres fellépője a rendezvénynek.
Hat órától a fiatal és felnőtt korosztályé
volt a főszerep, közülük a Boldogi fiatalok
nevet viselő formáció vette először birtokába
a színpadot, repertoárjukban népszerű musical dalokat és régi magyar slágereket adtak
elő, amit Kovács Zoltán énekes műsora követett. Héttől a magát alternatív underground rockzenét játszó bandaként aposztrofáló
Elizabeth Bridge lépett színpadra, és az elő-

Alkalom adtán zenekar
hogy a szomszéd település egyike a nyolc vidéki helyszínnek, nem mellesleg profin szerveznek és jó az ízlésük is!
A zenétől hangos vasárnapon előadók terén
a boldogiak domborítottak igazán, hiszen

adás mindenben megfelelt az elvárásoknak.
Jó volt látni azt, milyen, mikor egy honi zenekarnak csápolnak a színpad előtt egy másik
zenekar tagjai, a szülők vagy éppen a gyermekek, de még a lelkes nagymamák is. Utá-

nuk a szélsebes átszerelés után a jászberényi
Ciklon zenekar söpört végig csupa magyar
szerzeményből álló előadásával a színpadon,
majd következett a Boldogi alkalmi zenekar.
Kíváncsian vártam, mi sül ki ebből, aztán
leesett az állam. Csak azért, mert a tizenegy
fiatal, akik a zenekart alkotják (ami rendszerint erre az egy alkalomra áll össze), őrületes
erővel, anyait–apait beleadva játszott magyar
21. századi rock slágereket, a Tankcsapdától
egészen Ákosig. Csak annyira voltak jók,
hogy a nézőtér még jobban megtelt, és aki
nem az első sorban énekelt, táncolt annak a
terem egy másik szegletén borsózott a háta,
de nem a félelemtől. Nehéz volt felülmúlni a
helyi fiatalok atom jól szóló és profikat meghazudtoló látványossággal bíró produkcióját,
ám a The Rosslift zenekarnak ezzel kellett
megbirkózni. A feladatot jól teljesítette a nekem már az első perctől kezdve szimpatikus
banda, hiszen Illéssel nyitott. Az éjszakába
nyúló programot a Boldogi Hagyományőrző
Zenekar zárta, és akik nem rezeltek be attól,
hogy másnap hétfő, azok meghallgathatták a
helyi rezesbandát a boldogi művelődési házban.
A Magyar Dal Napját Boldogon harmadik
alkalommal rendezték meg, és annak szervezésében, kivitelezésében az egész település
részt vett, ahogyan a vasárnap esti „buliban”
is. Az egész országot megmozgató, magyar
dalokat és szerzőket népszerűsítő rendezvényt
öt évvel ezelőtt Presser Gábor hívta életre.
2012–ben a Magyar Dal Napjának fővárosa
Szombathely volt, ám ezen kívül másik hét
vidéki városban, a fővárosban tizennégy helyen és két határon túli tiszteletbeli helyszínen hajtottak főt a magyar szerzők és zenészek munkája előtt.
Kép és szöveg: Pál Alíz

Iskolai lopások: telefon tolvajok
A mobiltelefon-használók között egyre
több az általános iskolás korú gyermek.
Napjainkban azok a szülők is megveszik
gyermekeiknek a mobiltelefont, akik eddig
mereven elzárkóztak ettől, mondván, hogy
az ő gyerekkorukban sem volt mobil, esetleges iskolai rosszullét, baleset esetén a pedagógus kötelessége, hogy a szülőt értesítse.
Tehát a trend megváltozott, talán leginkább
azért, mert így „nyomon követhető” a gyermek mozgása. Vásárláskor törekedjünk arra,
hogy pénztárcánkhoz mérten olcsó legyen a
készülék, hiszen leeshet, eltörhet, ellophatják.
Sajnos a besurranó tolvajok mellett sokszor a
diákok az elkövetők, és persze az iskola épületén kívül is eltulajdoníthatják a mobilt. A
mobiltelefonok könnyű és vonzó célpontok
a tolvajok számára, mindenképpen fontos
tehát, hogy gyermekeinket figyelmeztessük a
következőkre:
· Az iskolában legyen zsebben, még inkább
a táskában, kikapcsolt állapotban a tele-

·

·
·

·
·

fon (amúgy sem lehet bekapcsolva tanítás
alatt)! Így abban az esetben sem felejtődik
a padban, ha „vándorol” az osztály.
Testnevelés óra alkalmával egy kijelölt
helyre tegyék a tanulók a mobiljaikat (pl.:
szertár, a tornateremben egy pad sarka), ne
maradjanak azok őrizetlenül az öltözőkben!
Nyilvános helyen javasolt a mobil zsebben
tartása, vagy nyakba akasztva a ruha alatti
viselése
Ha idegen kéri kölcsön a gyerektől a mobilt egy „sürgős hívás” erejéig, ne adja neki
oda! (Amennyiben azonban az idegen
fellépése és magatartása fenyegető, akkor
a mobiltelefon átadása ajánlott, hiszen a
gyermek testi épsége sokkal fontosabb.)
A gyermek ne mutogassa készülékét, ne
kérkedjen mobiljával, nehogy ez keltse fel
a figyelmet a megszerzésre!
A készülék bekapcsolása kódhoz legyen
kötve, használaton kívül legyen kikap-

csolva a telefon! Kártyás készülék esetén a
szolgáltató által nyújtott lehetőségek közül
a lehető legkisebb összeggel töltsük fel a telefont!
· Egyre több telefon esetén van lehetőség a
SIM kártya kóddal való aktiválásán túl ún.
telefonzár alkalmazására, amely további
védelmet nyújt az illetéktelen használóval
szemben. (Vásárláskor kérjünk információt erre vonatkozóan!)
· A hívószám mellett célszerű feljegyezni az
IMEI számot, mely a készülék azonosítószáma. (Az IMEI számot a *#06# kombinációval lehet megjeleníteni vagy az akkumulátor alatti matricán lehet leolvasni.)
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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Benk Dénes első jászsági szereplése
Benk Dénes, a Dumaszínház és a méltán
népszerű Showder klub állandó fellépője,
a Tarlófesztivál egyik sztárvendégeként
érkezett városunkba augusztus 4-én. A
jászárokszállási származású humorista,
követve a korábban színpadra lépő Hajdú
Balázst, szintén a közönség előtt foglalta el
helyét, és vicces történeteivel, családjáról
szóló anekdotáival nevettetett meg mindenkit. A művész úr minden rajongójával
készített közös képet, és autogramot is szívesen adott a műsora után. Ezt követően
sietve ugyan, de örömmel válaszolt kérdéseinkre.

Horváth Boglárka (továbbiakban: H. B.):
Számomra első és legfontosabb kérdés az
újonnan meghagyott szakálladra és bajszodra irányul. Minek köszönhető ez a változás
a külsődön?
Igénytelenségből hagytam meg egy ideig,
aztán meg sietnem kellett, Kormos Anettel
mentem fellépni. Akkor mondta a párom is,
hogy ne vágjam le, így megmaradt. Most kísérletezek vele.
H. B.: Azt látjuk, hogy a műsorodban gyakran említed a családodat, számodra ez egy
hálás téma. Ők mit szólnak hozzá?
Szeretik, imádják, élvezik, hogy szerepelnek. Anyukám nagyon örül, ha a piacon
megállítják, hogy hallottak a tévében tőlem
róla. Én boldogan mesélek róluk, és a közönség is szívesen hallgatja. Szerintem azért
kedvelik az emberek nagyon, mert valahol
ráismernek a történetekben vagy a saját édesanyjukra, nagymamájukra, vagy valakijükre.
Ez egyszerű, hogy egy anyuka aggódik a fiáért, az én anyukám meg különösen. Lehet,
hogy más anya nem aggódik ennyire látványosan, nem tudom. Nincs viszonyítási alapom, nekem csak ő van. Szóval szeretik, ha
róluk mesélek, nem is bántom meg vele őket.
H. B.: Az én kedvencem, amikor busszal
utaztok Budapestre…
Hát igen, amikor apukám nagyon korán
készen van, anyukám meg az utolsó pillanatra hagy mindent. Akkor is magukra ismernek az emberek, mert vannak olyan családok,

akik kapkodva készülődnek, állandó késésben vannak. Szokták egyébként kérdezni,
hogy igazak-e ezek a történetek.
H. B.: És valóban igazak?
Nem teljesen igazak…, mert mindent nem
merek elmondani. Amit elmondok, azok igazak, csak vannak olyan részek, amiket inkább
elhallgatok, igazából durvább volt a sztori,
csak finomítottam rajta. Mindent azért nem
merek mindig elmondani, de ezek tényleg
igaz történetek.
H. B.: Milyennek látod a mai fellépést?
Szerintem ez jó volt, pedig kánikula van,
meleg van, elfáradtak az emberek. De ilyen
helyen még nem voltam, ilyen kulturáltan,
hogy mindenki szépen leültetve. Ez nagyon
tetszik. Látszik, hogy ennek hagyománya
van, nem?
H. B.: De természetesen, hiszen ez már az
ötödik Tarlófesztivál.
Szóval ügyesen beültek. Azt gondolom,
hogy jó volt a fellépés maga. Ebből sokkal
többet már nem lehet kihozni. Én abban
hiszek, hogy beülnek oda, akik jönni akarnak, aztán hallgatnak. De ez itt így, ebben az
esetben nem teljesen igaz, mert az is megkap,
aki nem szeret, vagy nem ismer, vagy éppen
magát a műfajt nem ismeri. De jó dolog ez,
mert ők nem jönnének el csak ezért Pestre,
így mégiscsak látnak élőben, meghallgatják,
hogy mi ez, aztán ha tetszik nekik, az csak
jó. És próbálok a legjobb lenni emiatt. Hogy
ha már megtisztelnek azzal, hogy beülnek, és
meghallgatnak, akkor tényleg mindig ez a célom, hogy a lehető legjobb legyek.
H. B.: Egyre több humorista áll elő az ötlettel, hogy gondolatait nyomtatott formában
is megjelentesse. Ugye, Te is szeretnél könyvet
kiadni?
Igen, tervezek. Közös munkában vagyok
egy kollégámmal. De erről egyelőre csak en�nyit szeretnék mondani.
Farkas Kristóf Vince (továbbiakban F. K.
V.): Akkor más témában faggatunk tovább. A
Jászság mennyire meghatározó Neked? Hogy
érzed itt magad?
Én örülök, hogy ide születtem, itt nőttem
fel. Abszolút imádom. A házunk mögött –
mármint anyukám háza mögött – van egy
patak (Gyöngyös-patak: a szerzők), mögötte erdő. És amúgy is járok futni, de amikor
hazajövök, mindig kétszer annyit futok az
erdőben, mert egyszerűen imádom. Nekem
megszokott, hogy éjszaka nyitva van az ablakom, és hallom a tücsökciripelést, reggel a
madarakat, szeretem a tájszólást. A tájszólást
olyannyira, hogy a közelmúltban idéztem
meg a saját műsoromban.
F. K. V.: Mit kaptál a Jászságtól, ettől a közösségtől?
Szerintem mindent.
A beszélgetés során még kiderült, hogy Benk
Dénest bár többször és több helyen felkérték már,
mégis városunkban lépett először színpadra a
Jászság területén, ami Jászfényszarunak is nagy
dicsőség, de Benk Dénesnek még nagyobb. :)
Horváth Boglárka, Farkas Kristóf Vince

Egy csók és más semmi

Az adácsi színjátszók
vendégjátéka
Jászfényszarun
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete és a Színjátszók Baráti Köre meghívására és szervezésében 2012. december 9-én vasárnap délután
16.00 órakor a Petőfi Művelődési Ház nagytermében színházi előadás lesz. Az országos
ezüstminősítést kapott Eisemann-SzilágyiBékeffy: Egy csók és más semmi című zenés
vígjátékát mutatja be a 38 éve működő adácsi
Veritas színpad. Ezen programmal veszi kezdetét a Fortuna és Napsugár színjátszó csoportok 40 éves jubileumi rendezvénysorozata.
A fényszarui színjátszók és az adácsi színjátszók között több évtizedes kapcsolat van,
kölcsönösen vendégszerepelnek egymás településein. A most bemutatásra kerülő zenés
vígjáték 2011 óta van műsoron. A fényszarui
színházat szerető közönség már több darabjukat látta Jászfényszarun.
Az előadásra a belépőjegyeket október 16tól elővételben 800, 1.200, és 1.600 Ft-os
áron lehet megvásárolni.
A jegyek kaphatók:
· Berzéné Magyar Krisztina (30-5772039),
· a Takarékszövetkezet helyi fiókjában:
Hangosiné Réz Mária
(422-156, 20-3190446),
· Görbe Jánosné Amálka
(423-348, 30-5807793),
· Kővágó Jánosné Kati (422-923),
· Lukács Pál (423-286, 20-5146377),
· Tóthné Basa Éva szervezőknél (422-002),
· de a 30-3373336 telefonon
Tóth Tibornál is megrendelhető.
Tóth Tibor

Színházi program
A FÉBE Színházba járók Baráti Köre szervezésében 2012. november 11-én (vasárnap)
de. 9 óra 30 perckor különjáratú autóbuszt
indít Budapestre. A Magyar Állami Operaházban (1061 Bp. Andrássy út 22.) a 11 órakor kezdődő Mozart W. A. : Figaró házassága vígopera négy felvonásban, két részben
(olasz nyelven, magyar feliratozással) nézzük
meg. A főbb szerepeket játsszák: Beöthy-Kiss
László, Bretz Gábor, Fodor Beatrix, Gábor
Géza, Jakab Ildikó, Molnár Levente, Váradi
Zita és sokan mások. Karmester: Halász Péter
Rendező: Galgóczy Judit Díszlettervező: Csikós Attila Jelmeztervező: Vágó Nelly Koreográfus: Keveházi Gábor.
Az előadásra útiköltséggel együtt 5.350 Ft/
db áron a földszintre tudunk jegyet biztosítani.
Jelentkezni Tóth Tibornál a +36/30-3373336 vagy este a 06-57-422-871 telefonTóth Tibor
számokon lehet.
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FÉBE-kirándulás – Tata és Komárom
Fényszaruiak Baráti Egyesülete augusztus 18-án kirándulással egybekötött színházi látogatást szervezett Komáromba.
Tatán több mint három órás programra került sor, melynek keretében megnéztük a Kuny Domokos Megyei Múzeumot, majd Tata nevezetességeivel ismertetett meg bennünket Lendik József, a Tata Baráti
Kör elnöke. Tatai sétánk során megnéztük a jelenleg funkció nélküli,
elhagyatott Eszterházy-kastélyt, több -már nem működő- vízimalmot,
és az ország első angol stílusú kertjét, ami az 1700-as évek végén létesült az Eszterházy-család jóvoltából. A park szívében található a Cseketó, mely a horgászok paradicsoma. Tatán ültettek hazánkban először

Megérkezés a komáromi Monostori Erődhöz

A Magyar Lovas Színházban a Honfoglalás című előadás egy pillanata
szomorúfüzeket. A kertben található a pálmaház, és egy francia építész, Charles Moreau nevéhez köthető műrom, mely egy háromhajós
templom maradványait imitáló romantikus stílusban épült rom. Tata
után Komáromba, a Monostori Erődbe vezetett az utunk. Az erődök
a XIX. század legfejlettebb haditechnikai elvei alapján klasszicista stílusban épültek. Lenyűgöző látványt nyújtottak a gondosan faragott
kövekből illesztett védfalak, bástyák, lőporraktárak, kiképzőtermek,

földalatti kazamata- és folyosórendszerek. A komáromi erődök egy
évszázadon át az Osztrák-Magyar Monarchia és a Magyar Honvédség
katonagenerációit szolgálták. 1945-től 1990-ig a Monostori Erődöt
a szovjet csapatok fegyverraktárként használták. Az erődöket a harci
események elkerülték, így falaik között ma teljes épségükben tárultak
fel építészeti és hadtörténeti értékeik. Az erőd hatalmas udvarán a Sütőipari Emléktárat, a Kenyérmúzeumot, és a Haditechnikai parkot is
megnéztük.
A Bogáncs étteremben elfogyasztott kiadós vacsorát követően az
ország egyedüli Lovas Színházába érkeztünk, ahol közel három órás,
szinte leírhatatlan élményben volt részünk. A Honfoglalás című magyar rockopera átélése évekre szóló feltöltődést adott számunkra.
A kirándulás során látott sok érdekesség és új ismeretek, élmények
felejtették velünk a 17 órás és 400 km-es utazás fáradalmait.
Tóth Tibor
Fotó: Zsólyominé Kiss Mária

Jótékonysági cigánybál
Szeptember 15-én lezajlott a jótékonysági
esttel egybevont cigánybálunk. Este 6 órakor kezdődött kulturális műsorunk, melyet
helyi roma és nem roma fellépők egyaránt
gazdagítottak. A visszajelzések alapján igazán színvonalasra sikeredett, bár több nézőre
számítottunk, mégis akik eljöttek, jól érezték
magukat.
A hagyományos cigánybálunk ezek után
vette kezdetét, melyen a talpalávalót Jenci és
barátai szolgáltatták. Picit döcögősen indult,
de hamar a jó hangulat uralkodott el a vendégeken. Éjfélkor tombolahúzást tartottunk,
melyre szerencsére nagyon sok szép felajánlást kaptunk.
Nagyon sok mindenkinek szeretnénk köszönetet nyilvánítani. Elsősorban hálásak
vagyunk a fellépőknek, hogy készültek és
megalapozták a jó hangulatot. Köszönet Jáger Jánosnak, a Napsugár Ovi Süni csoportjának, a Jackson klubnak, Ács Arnoldnak,
Mezei Csillának, Bujáki Annának és Fekete
Csillának, Radics Ivettnek, Holló Szabó Rékának és Kotán Csengének!
Köszönet illeti Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester asszonyt, Dr. Voller Erika jegyzőnőt és nem utolsó sorban Farkas Sándort
nagylelkű felajánlásaikért! Nagyon sok segítséget kaptunk Szénási Sándortól és családjá-

tól, szívből köszönjük! Köszönet a Polgárőrségnek rendezvényünk felvigyázásáért, Szabó
Lászlónak és a művelődési ház dolgozóinak a
segítségért!
Nagyon hálásak vagyunk a rengeteg tombola felajánlásáért: a Jászfényszaru és Vidéke
Takarékszövetkezetnek, a Csipkerózsika virágüzletnek, a Gyula butiknak, Rézné Levocs
Icának(Virág- és ajándékbolt), Orem Andreának, Ugrics Katalinnak, a Rózsa presszó Rekesz Kft-nek, Pusztai Katalinnak a 100ft-os

bolt tulajdonosának, Tóth Györgynek és családjának, a Silver divatnak, Mezei Tamásnak
és családjának, a Kovács élelmiszernek (Manyika néni), az Ézsiás és Juhász Kft-nek, a
Manna Pékáru és Sütemény boltnak!
Mivel bálunk egyik célja a figyelem felhívása volt a rászoruló gyerekekre, így természetesen ígéretünkhöz híven néhány gyermek
részesülni fog támogatásunkban.
Még egyszer köszönjük mindenkinek!
Matányiné Farkas Julianna
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Megérkeztek a legkisebbek a Szivárvány Óvodába

IN MEMORIAM
Ocskó Magdolna

zenetanár, zenekari muzsikus

Fotó: Földvári Edit

1939 – 2012

Évnyitó – 2012

Fotó: Pál Alíz

A Jászfényszarui Petőfi Művelődési Ház
színpadán 1996. február 16-án
a III. FÉBE bál műsorában
nagybőgőn játszik.

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Orvosi ügyelet: .............................................................................................. (+36)-37/341-040
Mentők: ................................................................................................................................ 104
Tűzoltóság: .......................................................................................................................... 105
Rendőrség (Jászberény):..................................................................................................... 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru):................................. (+36)-57/422-138, mobil: (+36)-70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Pető Ferenc): .......................................................... (+36)-30/324-5688
TIGÁZ – hibabejelentés: ................................................................................ (+36)-80/300-300
Falugazdász: ............................................................................................... (+36)-30/3922-602
Vízmű – hibabejelentés munkaidőben: ..........................................................(+36)-57/422-631
munkaidőn túl:..................................................................................(+36)-30/275-3350
Szennyvíz-ügyelet munkaidőben: ............................................ 423-938 és (+36)-30/429-4195
ÉMÁSZ – hibabejelentés: ............................................................................. (+36)-40/28-28-28
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon:........................424-046, vagy (+36)-30/244-1456
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon: ................................................................... 522-460
Plébánia (Jászfényszaru): ........................................................................... (+36)-30/3460-366
Polgárőrség: .................................................................................................(+36)-30/2720-611
Közterület-felügyelő:......................................................................................(+36)-30/611-3472

2012. szeptember 26-án tisztelői, pálya
társak, tanítványok búcsúztak tőle a jász
fény
szarui Alsó-temetőben, ahol örök
nyugalomra helyezték.
Jászfényszarun végezte általános iskolai
tanulmányait, már ekkor megnyilvánult
a zene iránti érdeklődése, szeretete. Zongorázni tanult. Debrecenben, zeneművészeti szakközépiskolában folytatta zenei
képzését, itt szerzett főiskolai diplomát.
A szülőföld szeretete hazahúzta, Jászberényben a Palotásy János Zeneiskolában
tanított. A közös zenélés öröme csábította
el Szolnokra, ahol tagja lett a nagy múltú
és híres Szolnoki Szimfonikus Zenekarnak. Nagybőgőn játszott. Sok felejthetetlen koncerten, a Szigligeti Színház zenés
darabjainál zenekari tagként közreműködött. A szolnoki Bartók Béla Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben folytatta
zenepedagógiai munkáját.
A Fényszaruiak Baráti Egyesületének
1993-ban alapító tagja lett. 1996. február
16-án a FÉBE bál műsorában zenei játékával nagy sikert aratott.
Emléke szívünkben örökké él!
Tóth Tibor
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ANNO
Érdekességek
Jászfényszaru múltjából
Anno latin eredetű szó. Jelentése: évben,
években, régen. A sorozatban korabeli, hiteles dokumentumokból, újságcikkekből
Jászfényszaruval kapcsolatos eseményeket,
történeteket, híreket idézünk fel, amelyek
minden bizonnyal a mai olvasónak is hordoznak új ismeretet, az idősebbeknek ismerős neveket is.
A Szolnok Megyei Néplap XXIII. évf. 206.
számában negyven éve, 1972. szeptember
1-jén, pénteken jelent meg a következő tudósítás. „Iskolaavatás Jászfényszarun- Tegnap
17 órakor új, 14 tantermes általános iskolát
adtak át Jászfényszarun. A nyolcszáz gyerek
befogadására alkalmas iskola 6,5 millió forintba került. A tanulók és szüleik 200 ezer
forint értékű társadalmi munkával járultak
hozzá az építkezés költségeihez. Az iskolaavató ünnepségen Ocskó Imre és Czeglédi Mária tanulók verssel köszöntötték az új iskolát.
Török Sándor községi tanácselnök meleg
hangú üdvözlő szavai után Fodor Mihály megyei tanácselnök ünnepi beszédében méltatta
az iskolaavatás jelentőségét. Ezt követően a
társadalmi munkában kitűnt aktivisták kitüntetésére került sor. Az ünnepélyes aktusra,
amikor az iskola igazgatója a tantestület és az
ifjúság nevében átvette a kulcsokat, 18 órakor került sor. A megyei tanácselnök ezután
átvágta a szalagot, és a lakosság a meghívott
vendégekkel egyetemben megtekintette az
új iskolát, amely jól felszerelt tantermeivel,
politechnikai helységeivel, tornatermével,
300 adagos konyhájával a Jászság egyik újabb
korszerű oktatási intézménye lesz.”
A sorozat szerkesztője: Tóth Tibor

Augusztusi
anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK: Harangozó Kristóf (Csortos
Alexandra), Kareszi Ádám (Kecskés Mónika),
Kovács Alexandra (Balta Annamária), Mezei
Gergő (Szilágyi Andrea), Pádár Kinga (Dobai
Melinda), Üsztöke Máté (Harangozó Adrienn).
HÁZASSÁG kötöttek: Tusor Tamás és
Nemeslaki Nóra.
ELHUNYTAK: Búzás Lászlóné Kiss Terézia
(93), Czeglédi László (86), Farkas Martin
(11), Kertai Lászlóné Rimóczi Katalin (79),
Mezei Aladár (48).

Szerkesztőségi
fogadóórák
a Petőfi Művelődési Ház
földszinti termében
minden pénteken 9–11 óráig.
Telefon: +36-30/348-8935
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Nyárbúcsú és nosztalgia
Már most jó visszagondolni a helyenként
forró nappalokra vagy a nagy csobbanásokra
a strandon, de ősz van, tagadhatatlanul: elkezdődött az iskola, rövidebbek a nappalok,
a reggelek pedig hűvösek. A nyár elrepült, el
kell hát búcsúztatni, de legjobb, ha örömmel,
zenével-tánccal és tábortűzzel tesszük.
Éppen mi is erre gondoltunk, mikor szep
tember 14-én délután összegyűltünk a régi
Vásártéren, hogy búcsút intsünk a nyárnak és
bohókás színességének, de nem volt nehéz a

nyár ihlette örökzöldjét, az Afrikát, a minden
fiatal házaspárt érintő kérdés megzenésített
változatát, a Kéglidalt, vagy a korai sötétedés legjobb ellenszerét, a Petróleumlámpát
énekelte meg, de fel lehetetett szállni a Szerelemvonatra is. A Golf Együttes zenészei szintén aktualitás kérdéseket feszegettek: szóba
kerültek bizonyos Kócos ördögök és olyan
kardinális dilemmával is foglalkoztak, hogy
Megüssem, vagy ne üssem, de gondoltak a
szerelmesekre is Csókkirály, Érintés érintéssel

hamisítatlanul őszi időben. Hideg volt, éjjel
még esett is, bezzeg tavaly, mikor száz ágra
sütött a Nap! Sebaj, bulizni akkor is lehet, ha
fúj a szél… és így is történt, mert van valami
a zene erejében.
A színpadot este hattól helyi zenészek ostromolták. Fellépett a Swing Együttes, Golf
Együttes, Bringaroll Együttes és a Helikon
zenekar is. Aki tőlem idősebb, nem kell,
hogy akár egy szót is ejtsek, akár a zenészekről vagy a zenéről, amit játszanak. A fiatalok
részéről azonban joggal merül fel az igény,
hogy velük mi lesz? Nos, fiatal olvasóimnak
így mondanám: retro parti volt és itt nem a
Coco Jambo-ra kell gondolni. Ellenkezőleg,
abból a korból szóltak a dalok, mikor még a
diszkóban is élő zene szólt.
A repertoár széles volt és a palettán helyet
kaptak zömében magyar slágerek, de külföldi muzsikákért sem kellett a szomszédba
menni. „Lássuk” mit is hallottunk élőben!
A fellépők sorát kezdő Swing Zenekar első
színpadfoglalásakor többek között a KFT.

és a Ha itt lennél velem című számaikkal is.
A Bringaroll együttes tarsolyában Kárpátia és
Metro együttes lapult, de helyet kapott többek között A zöld, a bíbor és a fekete című
rock örökzöld és egy táncolós kis rock and
roll egyveleg is. A Helikon Zenekar előadását
egy vallomással zárta: Born to be wild, ahogyan azt már a Steppenwolf is megénekelte
volt. Majd ismét a Golf Zenekar lépett színpadra Illés, Republic és Bikini klasszikusokkal, míg a Swing Zenekar a Beatrice boldog
szép napjairól, egy közismert személyről,
Miszter Alkoholról és ó, egy kisleányról is
énekelt…
A beat és rock dallamok hullámain utazva
el lehetett merengeni a múltban vagy a nyolckor fellángoló tábortűz szépségében nyári
emlékeket idézni. Esetleg tekintettel a zord
időjárásra, melegedni is, igaz utóbbit más
táncolással oldotta meg és száz szónak is egy
a vége: méltón elbúcsúztunk a nyártól és erőt
merítettünk őszre-télre.
Kép és szöveg: Pál Alíz
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Sporthírek

Martin

Néhány fordulón túlvannak már csapataink az őszi szezon csatározásaiból. Felnőtt csapatunk kissé beragadt a rajtnál, hiszen az első három
fordulóban nem sikerült nyerni, pedig minden alkalommal nálunk
volt az előny, de a hajrában kiénekelték a sajtot a szánkból. Így történt
ez Pusztamonostoron, majd Kunhegyes és Rákóczifalva csapatai ellen
is. Két pontot szereztünk összesen ezeken a mérkőzéseken, így jókor
jött a Tiszaszentimre elleni siker, majd a búcsú ünnepét is győzelemmel köszöntötte csapatunk Tiszajenő ellen.
Eredmények:
Pusztamonostor – JVSE 2-2 G.: Horváth D., Vaszicsku
ifi: 1-9 · G.: Márton G. 4, Baranyi 3, Kirják, Gere
JVSE – Kunhegyes
1-4 G.: Ecker. ifi: 1-2 G: Farkas V.
2-2 G.: Vaszicsku, Györki
JVSE – Rákóczifalva
ifi: 2-1 · G.: Márton G., Kirják
Tiszaszentimre – JVSE 1-3 G.: Jáger, Ecker 2
ifi: 4-3 · G.: Farkas A. 2, Baranyi
3-0 G.: Szakali, Urbán, Bálint
JVSE – Tiszajenő
ifi: 4-1 · G.: Farkas V. 2, Baranyi, Kirják
U16
Jászboldogháza – JVSE 3-5 G.: Csuzz 2, Szakali Zs. 3
JVSE – Jánoshida
3-1 G.: Kovács S, Szakali Zs. 2
U13
6-1 G.: Johancsik Z.
Jászapáti – JVSE
JVSE – Szolnok
0-12
Mozogjanak sokat!
Vitányi Szabolcs

„Amikor elveszítünk egy hozzánk közel álló, szeretett lényt, valami,
amit tőle kaptunk, tovább él bennünk, és ösztökél minket. Halottaink a
szívünkben élnek. A „halhatatlanságnak” ez a legvigasztalóbb formája.”
David Servan-Schreiber
Drága Martin!
Először akkor találkoztam veled,
mikor anya kezét fogtad, középsős
voltál, s anya már az iskola miatt
aggódott, tanácsokat kért. Pedig
még nem tudhatta egyikünk sem,
hogy én leszek a tanító nénid! Az
osztályunkban eltöltött 3 év felejthetetlen emlékeket égetett bennünk! Hulladékgyűjtés, kirándulás,
csínytevések sorozata. Azt tartja a közhely, hogy akit emlegetnek, soha
nem hal meg! 4. osztályban-mikor már elköltöztetek – állandóan emlegettünk valami kapcsán. (Feri, aki 4-ben csatlakozott hozzánk, meg
is jegyezte, hogy már nagyon szeretne megismerni, hiszen minden nap
hallott rólad.) Hiányoztál, s egyre jobban hiányzol! Egyszer azt mondtam neked, hogy a tűz sem égetne meg, oly élénk, talpraesett vagy.
Amivel nem bírt a tűz, azt elvitte a víz!
Hisszük, békében „bicózol” tovább a számodra kijelölt végtelen égi
maratonon!
Hédi néni
Nyugodj békében!

Új egyenruhát kapott
a helyi Polgárőrség

A MUHARI AUTÓSISKOLA
személygépkocsi, és motorkerékpár
vezetői tanfolyamot indít:

2012. 10. 08-án, hétfőn
17 órakor.

Jászfényszarun, a művelődési házban.
Az elméleti vizsgára, Szolnokra elvisszük
a tanulóinkat, de a GYAKORLATI VIZSGA:
Jászberényben lesz.
Minden tanuló,
aki az elméleti tanfolyam után sikeres vizsgát tesz,
2 személyes, 5 napos szállás lehetőséget
kap ajándékba Zánkán, vagy Badacsonyban!
JELENTKEZZ MOST!
A Polgárőrség szeptember 7–ei, szokásos pénteki megbeszélésén a
következő heti programok tervezésén túl kiosztották a tagoknak az
új, törvényi szabályzásnak megfelelő egyenruhát is. Minden polgárőri
szolgálatot teljesítő láthatósági mellényt (melyen határozottan látszik a
polgárőrség felirat), fekete nadrágot, sötétkék pólót és inget, arany, Magyarország címerével hímzett baseball sapkát valamint jelvényt kapott.
A Polgárőrség megbeszélései pénteken 18 és 20 óra között zajlanak
Kép és szöveg: Pál Alíz
a művelődési házban.

Köszönetnyilvánítás
„Megpihen a dolgos, jó apai szív, áldás és hála övezi a sírt.
Szerető férj voltál, drága édesapa,
bánatos családodnak most őrangyala.”

Köszönetet mondunk a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek, akik

Friss termelői tej és tejtermék
állandóan kapható.
+36-30/499-6627
Gránit sírkövek készítése, használt sírkövek
felújítása, épületmunkák.
Kaselák Tibor – épületszobrász, kőfaragó

Telefon: +36-30/207-1943

NAGY PÁL
temetési szertartásán részt vettek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Köszönjük az Örökláng Temetkezés
dolgozóinak a kegyeleti szolgáltatást.

Jelentkezni lehet:
Lukács Pál, +36-57/423-286, +36-20/514-6377
és az iskola vezetőnél:
Muhari István: +36-57/504-410, +36-30/977-3227

A gyászoló család

Apróhirdetés
Idős, mozgáskorlátozott mamámhoz keresek gondozónőt
egész napra (7.00–20.00 óra), vagy 24 órára ott lakással.
Cserháti Zoltán 06-20-3938-242
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Ingyenes szemvizsgálat

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

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

akciók!

• Diákkedvezmény –30%
• Nyugdíjas kedvezmény –30%
• Keretek –30%, –40%
• Napszemüvegek –30%
• 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

Csempék, padlólapok széles választékban…
		
Tégla akció
Csempék
Beltéri járólapok
Fagyálló járólapok
GRESS járólapok

990/m2-től
990/m2-től
1.490/m2-től
1.450/m2-től

45NF
38NF
30NF
10NF

390/db
330/db
290/db
270/db

Nagyméretű járólapok 45x45    1.850/m2-től
Burkolási kiegészítők A-tól Z-ig !!!
Jászberény, Nagykátai út 1. T.: 57/415-242 · Jászapáti, István király út 49. T.: 57/441-003
Jászladány, Kossuth L. u. 8. T.: 57/454-007

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

ifj. Pál János vállalja
hőszigetelt ajtók, ablakok, illetve beltéri ajtók készítését,
görcsmentes, rétegragasztott, hossztoldott borovi fenyőből.
Igény szerint felület kezelve, beépítve. Továbbá vállalja egyéb
asztalos munkák készítését (bérgyalulás, fűrészelés stb.)
Elérhetőség: 5126 Jászfényszaru, Dobó István út 77. · Tel.: 06-30/464-9190

Kleopátra Kozmetika és Szolárium
Jászfényszaru, Szabadság út 69.

Black Care fekvő Szolárium 170 Ft / 3 perc
Szolárium nyitva tartása: minden nap 12–21 óráig.
Kozmetika bejelentkezés alapján: +36-70/233-2543

Zsólyomi Nikolett kozmetikus

Kis Autósiskola

T

T

Járművezetői
tanfolyamot
szervez az alábbi
kategóriákban:
„B” „A” „M”.

Jászfényszaru,
Kooperatív Művészeti
Alapiskola
A tanfolyam
a pusztamonostori
tanulók számára
a buszmenetrendhez
igazodik.

Kis Sándor

+36-70/457-0926

Keskeny nyomtávú erőgéppel munkát vállalok!
Ásógépezés, talajmarózás, mélylazítás, tárcsázás,
szárzúzás, kombinátorozás, szántás
Tel: 06/302898158
Komplett

magánfogászati
rendelés
2012. szeptember 1-től
Jászfényszaru, Dózsa Gy. u. 14. sz. alatt.

Fény Dental
Fogászati Centrum Kft.

Időpont-egyeztetés
telefonon vagy személyesen.
Tel.: +36-30/947-7453
Külsős orvostól fogtechnikai munkát vállalunk.

Jó minőségű

pálinkafőzés rövid határidővel,
kedvező áron Jászfényszarun.

Tel.: +36-30/523-1248
Ugyanitt szikvíz-készítés,
kis- és nagyfogyasztót kiszolgálunk!
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Pályázati felhívás
A Jászfényszaru Bercsényi út 2/c. szám alatti
költségalapon meghatározott lakbérű bérlakás bérbeadására.
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
Képviselője: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
A meghirdetett lakás: 6. ajtó
1 db szoba, 2 db félszoba, konyha kamraszekrénnyel, előtér, fürdő,
gardrób, összesen: 59,93 m2. A lakás összkomfortos, egyedi víz- gázelektromos fogyasztásmérővel rendelkezik.
A lakbér mértéke a pályázati kiírás időpontjában: 423 Ft/m2/hó,
amely a képviselő-testület döntése alapján változik minden év január
1. napjával.
A lakás megtekinthető:
2012. október 9-én 10–12 óráig és 15–16 óráig.
A pályázat · beérkezésének határideje:
2012. okt. 12. 14.00 óra
· elbírálásának határideje:
2012. október 17.
Pályázati feltételek:
• pályázhat minden, önálló jövedelemmel rendelkező természetes
személy, aki Jászfényszarun szabad rendelkezésű, életvitelszerű lakhatásra alkalmas, a méltányolható lakásigény alsó mértékének megfelelő lakástulajdonnal nem rendelkezik. A lakásigény alsó mértéke
az igénylő és vele együtt lakó családtagok számától függően a következő:
· egy-két személy esetében: egy lakószoba;
· három személy esetében: másfél lakószoba;
· négy személy esetében: kettő lakószoba
• a lakás határozott időre, legfeljebb 5 évre vehető bérbe
• három havi bérleti díjnak megfelelő mértékű kaució fizetési kötelezettség vállalása a pályázat eredményességének előfeltétele.
Bérbeadó:

Előnyben részesülnek az elbírálás során:
• Akik a leghosszabb időre (legtöbb hónapra) járó lakbér egy összegben történő megfizetését vállalják, és a szerződéskötéssel egyidejűleg
megfizetik.

• A magasabb mértékű kaució megfizetésére ajánlattevők.
• Azok a pályázók, akik Jászfényszarun kívánnak letelepedni (lakás
előtakarékossági szerződéssel, építési telekkel, építési engedéllyel,
lakásvásárlási előszerződéssel stb. rendelkeznek)
• Fiatal házasok (mindkét fél 35 éven aluli), kisgyermekes családok
• Pályakezdő fiatalok
• Jászfényszarun munkahellyel rendelkezők.
A bérlakás birtokba vehető: 2012. november 1.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyes adatait és hozzájáruló nyilatkozatát ezen adatok kezeléséhez; lakás és életkörülményeinek
bemutatását; nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeknek megfelel,
azokat elfogadja; valamint azt, hogy mennyi ideig tart igényt (amennyiben kevesebb, mint 5 évre).
A pályázatokat írásban, zárt borítékban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal címére (Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) A borítékra rá kell
írni a pályázó nevét, lakcímét, és azt, hogy „bérlakás pályázat”
Mellékelni szükséges:
• a munkáltató igazolását az igénylő munkaviszonyának fennállásáról, előző három havi jövedelméről
• az együttköltöző családtagok nevét, születési adatait, rokoni kapcsolat megnevezését, foglalkozását, előző három havi jövedelemigazolását
• nyilatkozatot meglévő ingatlantulajdonról
• nyilatkozatot a vállalt bérleti díj összegének előre történő megfizetéséről
• nyilatkozatot a kaució fizetési kötelezettség vállalásról, megfizetéséről
• fiatal házasok esetében – amennyiben nem Jászfényszarun kötöttek
házasságot – a házassági anyakönyvi kivonatot
• amennyiben az igénylő lakás előtakarékossági szerződéssel, építési
telekkel, építési engedéllyel, lakásvásárlási előszerződéssel rendelkezik, az arról szóló igazolást.
Jászfényszaru, 2012. szeptember 12.
Győriné dr. Czeglédi Márta sk. – polgármester

Meghívó
Szüreti bál a Napsugár Óvodában!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt

a 2012. október 13-án, du. 15 órától 19 óráig
tartandó szüreti bálunkra!

Óvodások és óvó nénik műsora, zene, tánc, tombola,
büfé vár minden kedves vendéget.
Belépők:
• felnőtt: .................. 1.000 Ft
• iskolás: ..................... 500 Ft
• óvodásoknak: ........ ingyenes

Kérjük, a belépőjegyek megvásárlásával támogassa óvodánkat!

Óvodánk nevelőközössége és a gyerekek
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