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A Közmeghallgatás ideje: 2013. február 20., 18.00 óra
Helyszín: Petőfi Művelődési Ház, Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.
Beszélgetés Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszonnyal
Jászfényszaru főterén megállás nélkül zajlik az építkezés, nagyszabású projektek valósulnak meg a szemünk láttára. Az úgynevezett város-rehabilitációs projekt része többek között a Polgármesteri Hivatal
felújítása. Az épületből a Rimóczi-kastélyba és több más ingatlanba
költözött a hivatali apparátus az elmúlt évben. Nincs fennakadás a
város működtetésében.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszonnyal a Rimóczikastély egyik szobájában diskurálunk. Nem volt könnyű ezt az egy
órányi időt megtalálnunk az újévi beszélgetésre.
Elsőként a január 1-jével aktuális változásokról ejtünk szót.
A járási hivatalok felállásával kapcsolatban a polgármester asszony
elmondja:
– Jászfényszarun járási hivatali kirendeltség működik januártól.
Ezért is nagy szükség van a kollégák szakmai ismeretének aktualizálására.
Többen iskolarendszerű képzésben vesznek részt, mások autodidakta módon gyarapítják tudásukat. A városban rendre megvalósuló
beruházások ugyancsak felkészültséget igényelnek Az ilyen tervdokumentáció elkészítése hosszadalmas munka, alapos előkészítést igényel,
hiszen az elképzelésnek hosszútávon meg kell felelni az elvárásoknak.
Január 1-jétől ugyancsak változás van a vízszolgáltatás és szennyvízkezelés vonatkozásában, a szolgáltatást a Tiszamenti Vízművek Zrt.
biztosítja. A vagyonrész az önkormányzat tulajdonában marad, a Zrt.
bérleti szerződés alapján végzi a feladatát. Az ezt megelőző időszakban a GAMESZ dolgozói látták el ezt a munkát, mely tevékenységet
megyei szinten is elismeréssel illették. A Zrt. minden dolgozót átvett,
s egy irodát kér biztosítani.
– Gyakran szembesülök azzal, hogy vannak fiatalok, akik a 8. osztály elvégzése után semmilyen képzésben nem részesülnek. – mondja
a polgármester asszony, amikor szóba kerül a TEAHÁZ néven futó
projekt. Az ő helyzetükön ugyan sokat segít a Védőnői Szolgálat és a
Családsegítő Központ, de sok fontos tudnivalót nem sajátítottak el;
a háztartási ismereteket – pld. varrást, lekvár főzést, a gazdálkodást
stb. Ilyen ismeretek birtokában sokat lehet spórolni. A projekt egyik
helyszíne a volt Lehel-telep lesz, ahová mindazokat várjuk, akik meg
akarják tanulni azokat az alapvető ismereteket, amelyek megtanulására nem volt alkalmuk, vagy nem volt idejük, mert korán családot
alapítottak, vagy mert főiskolán, egyetemen tanultak. (A TEAHÁZ
projektről a múlt évi októberi lapszámunkban olvashattak – A szerk.)
Mi célt szolgálnak a földterület illetve ingatlanvásárlások?
– Az önkormányzat több helyütt szántóföldeket vásárolt, részben
hogy rendelkezzünk megfelelő mennyiségű ingatlannal az iparfejlesztéshez. Az önkormányzat ingatlanai már most is jó szolgálatot tesznek
a város működtetésében. – hangzik a polgármester asszony válasza.
– Másrészt jó tőkebefektetésnek ítéljük meg, mert jászfényszarui illetékességű bérlőknek tudja visszaadni az önkormányzat.

Jászfényszaru a jászfényszaruiaké! Súlyos milliókért vásároltuk vissza
az Öregerdőt, mely NATURA 2000-es terület, itt különösen szigorúan szabályozott például a visszatelepítés, amely kizárólag szemről
vetetett makkal lehetséges. Ez már munkahelyteremtés is! A Startprogramosoknak ez sok munkát fog jelenteni.
Az Okmányiroda rövidesen költözik a Városházáról - mert ott is
folytatódik az építkezés-, a Rimóczi Kávézóban fog működni, az Adócsoport mellett. Az igazgatási feladatoknak biztosítani kell a munkafeltételeket. A többi munkatárs a sárga iskolával szemközti lakóházba
költözik, ezt Tamus Józsefné Pannika néni házaként ismerik Fényszarun, mely már szintén önkormányzati tulajdon.
Még az év során lebontjuk a volt jegyző házat a Rimóczi-kastély
mellett, itt park épül. Ezért meg kell oldani az itt működő Családsegítő, és Gyermekjóléti Szolgálat áthelyezését is.
A falugazdász, a mérnöki irodák a volt Pál Béla-féle házba kerültek
és a vízműszolgáltatás irodája is itt működik majd átmenetileg.
(folytatás a 2. oldalon)

Jászfényszaru legeredményesebb
sportolója, Pető Ádám

Balról jobbra: Berényi Ferenc, Pető Ádám, Győriné Dr. Czeglédi Márta
polgármester és Petőné Rusai Olga. Fotó: Fáy Dániel.
A fiatal motorversenyzőt és édesanyját városunk polgármestere,
Győriné dr. Czeglédi Márta és az Oktatási, Sport, Kulturális- és Ifjúsági Bizottság elnöke, Berényi Ferenc fogadta január második hétfőjén. A délutáni, személyes találkozón 2012 eredményeit elemezték,
értékelték, de a hatnapos Enduro világbajnokság és a fiatal sportoló
(folytatás a 2. oldalon)
idei tervei is szóba kerültek.
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Beszélgetés
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszonnyal
(folytatás az 1. oldalról)

Ezen a területen fog épülni a későbbiekben az 50 férőhelyes Idősek Otthona.
A templommal szemben lévő Mazácsféle ház jelenleg raktározási célokat szolgál.
Nagy előkészületek övezik az új óvoda
építését, mert az előírásoknak megfelelő
méretű zöld területet kell biztosítani az
intézmény mellé. Ehhez vásárolta meg az
önkormányzat – a volt rendőrségi épület
mellett lévő telket Fekete Józseftől, továbbá a családi házat Szabó Edittől (az óvoda
mellett), és tárgyalások folynak további
terület, mintegy 1000 m2, megvásárlására,
mert csak így lehet olyan tervet készíteni,
amelyre engedélyt kap az önkormányzat.
A főtéri ingatlanvásárlások a funkcióbővítést és a biztonságos közlekedést, a
parkolók kialakítását is célozzák, Bugyi
Károlyné telkének egy részét ezért vásároltuk meg.
Nemcsak a mának építünk, a területeket
hosszú távon kell biztosítani.

Mikor fejeződnek be a főtéri munkálatok, a parkok, a teret övező épületek mikor
kerülnek átadásra? Milyen új tervek szövődnek?
– Göncz Árpád köztársasági elnök úr
1993. április 2-án volt az ünnepélyes városavatón, Jászfényszarun. A 20 éves a Város évfordulójának a megünneplése 2013.
augusztus 19-én lesz, és ekkor kerül sor a
Városháza, az üzletközpontok, az étterem,
a kávézó, a megújuló parkok átadására.
Jászfényszarun a jubileumot szeretnénk
méltóképpen ünnepelni. Az évforduló jegyében több kulturális esemény lesz, ahová várjuk szeretettel a lakosságot.
És igen, vannak új tervek. Folynak az
előkészületek a Sportcsarnok építése érdekében. A tervdokumentációt az önkormányzat engedélyezésre benyújtotta.
Az önkormányzat az elmúlt évben pályázatot nyújtott be az Egészségház felújítására, melynek a tervdokumentációja 2012ben készült el.

Jászfényszaru legeredményesebb
sportolója, Pető Ádám
(folytatás az 1. oldalról)
Ádám, Pető. 18 éves, a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium végzős diákja. Jászfényszarui lakos, aki tizenhárom éve motorozik,
ebből öt éve versenyszerűen, Enduro szakágban. Eddigi pályafutása során már hatszoros magyar bajnok, aki tavaly a magyar csapat
tagjaként indult a szeptemberi németországi világbajnokságon.
Mostanra az első tizennyolc éves magyar, aki hibapont nélkül teljesítette a versenyt. A világbajnokságon a hazai viszonyoktól jócskán eltérő: hegyvidéki, erdős, saras pályákon kellett teljesítenie,
napi 300-340 km-t. A versenyt kategóriájában a 46. hellyel zárta.
Egyéni és csapatteljesítménye elismerésre méltó, hiszen ahhoz,
hogy tag legyen, kiegyensúlyozott, folyamatos eredményt kell
nyújtania. Eddigi munkájának hátterét egyebek mellett a város
Oktatási, Sport, Kulturális- és Ifjúsági Bizottságának támogatása
adta, melyre céljai eléréséhez ebben az esztendőben is számíthat.
Ádám számára 2013 különösen fontos, több célt is kitűzött maga
elé. Szeretné megőrizni magyar bajnoki címét, ismét ki szeretne
jutni a hatnapos Enduro világbajnokságra, és a szeptembert egy
új intézmény falai között tervezi kezdeni: a Szent István Egyetem
gödöllői intézményében, a Gépészmérnöki Karon.
Pál Alíz

Februárban újra együtt
a Wass Albert-felolvasók
2013. február 15-én, pénteken este 18.00 órától másnap este 19
óráig immár hatodik alkalommal fognak össze a magyar szépirodalom tisztelői, hogy Wass Albert és a többi nagy szellemóriásunk
műveiből 25 órás felolvasást tartsanak szerte a világban. Eddig 15
helyszín csatlakozott. Jászfényszarun az előző 3 évhez hasonlóan a
péntek estét töltjük együtt.
Helyszín: Rimóczi-kastély Jászfényszaru, Szentcsalád tér
Jelentkezni Hangosiné Réz Máriánál a rezmariajfsz@gmail.com
címen vagy a 06/20-611-4720 telefonon lehet.

Szívesen beszélek az önkormányzat új
vállalkozásáról, az AGROPARK konstrukcióról. Ez lesz a „város kertje”, ahol
hat hektár területen szeretnénk gazdálkodást kialakítani, amely egyaránt szolgálja
a munkahelyteremtést és a mezőgazdasági munka tanulását. Jászfényszaru magas
szintű kertészeti kultúrával bír, szeretnénk,
ha ez a helyi tudás átörökítődne.
Ezt az új kezdeményezést az önkormányzat fogja helyi szakemberek bevonásával
megvalósítani.
*
A beszélgetés folytatódik februári lapszámunkban. Főbb témák lesznek: környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás
rekultivációja, útfelújítás, járda építés, önkormányzati intézmények működtetése.
Ön mit kérdezne a polgármestertől? A
kérdéseket a miujsag@jaszfenyszaru.hu
email címre várjuk, vagy személyesen a
művelődési ház földszinti termébe péntekenként 9-11 óráig.
Sugár Istvánné

Az 1% felajánlásáról
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
Köszönjük, hogy az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk
1%-ának felajánlásával támogatták szervezetünk céljait, munkáját! Az Önök támogatása is segítette azt a munkát, amellyel a
népfőiskolánk jelentősen hozzájárult a Jászság közösségi, szellemi
arculatának formálásához. Fontos volt az önök támogatása ahhoz,
hogy továbbra is megjelentethettük a civil újságot, Pipafüst címmel, elnyerve azt az elismerést, hogy a havilap értékőrző és értékteremtő kiadvány, mely rendszeresen hírt ad az elszármazott
jászok civil közéletéről is. A Népfőiskolai Társaság akkreditált
felnőttképzési intézmény lett, Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2715. A Népfőiskolai Társaság Ügyfélszolgálati Irodát
működtet a Petőfi Művelődési Ház földszintjén. Fotókiállítást
mutattunk be a helyi Fotóműhely tagjainak képeiből. Többen csatlakoztak a szakmai programjainkhoz, résztvevői voltak a népfőiskolai rendezvényeknek, kézműves foglalkozásoknak, „Kerekítő”
programnak, Erzsébet napi kiállításoknak, Adventi Kávéháznak.
Köszönjük azt a sok – egész éven át húzódó -, heti műhelymunkát, amellyel segítették az „Első lépések Jászfényszarun” TÁMOP
5.3.1 projekt megvalósítását, illetve hogy segítették több európai
uniós pályázat előkészítését és a TÁMOP 3.2.13 kiírásra egy nyolc
oktatási intézmény összefogását segítő projekt előkészítését és a
pályázat beadását.
Célunk továbbra is – az előző évekhez hasonlóan – segíteni a
helyi közösség szerveződését, információkhoz való hozzáférés lehetőségének bővítését, kiadvány megjelentetését, a Civil Fórum
működését és folytatni a népfőiskola felnőttképzési tevékenységet.
Kérjük Önöket, hogy továbbra is támogassák személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával Társaságunkat!
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság adószáma:
18822197-1-16
Köszönjük a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság nevében:
A Társaság elnöksége
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Közös hivatali szervezet alakul
2013. január elsején lépett hatályba az
új önkormányzati törvény azon szakasza,
melynek értelmében a 2000 fő lakosságszám alatti települések önkormányzatai
önálló polgármesteri hivatalt nem tarthatnak fenn, tehát más önkormányzattal
közös önkormányzati hivatalt kell létrehozniuk a hatályba lépést követő 60 napon belül.
Ahhoz, hogy az önkormányzati szférában ellátott közigazgatási szolgáltatásokat
is szakszerűen, gyorsan, takarékosan és
megfelelő minőségben lehessen biztosítani az ügyfelek számára, az önkormányzati
rendszeren belül is változtattak a szabályozási és intézményi környezeten.
Közös önkormányzati hivatal létrehozásának feltétele, hogy az érintett települések
önkormányzatai azonos járáson belüliek
legyenek, valamint közigazgatási területüket legfeljebb egy település közigazgatási
területe válassza el egymástól.
A város, illetve a kétezer fő lakosságszámot meghaladó települési önkormányzat
képviselő-testülete nem tagadhatja meg a
közös önkormányzati hivatal létrehozására
irányuló megállapodás megkötését, ha azt
vele határos település kezdeményezi.
A közös önkormányzati hivatal a képviselő-testület szerve, a hivatallal kapcsolatos
döntések alapvetően a képviselő-testület
hatáskörébe tartoznak.
A közös önkormányzati hivatal szervezeti
felépítését is az érintett képviselő-testületek határozzák meg a hivatal megalakításáról szóló megállapodásban. A közös
hivatal megalakításának további feltételei,
hogy valamennyi, a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatnak egy járáson belül
kell lennie, illetve a közös hivatalt alkotó
települések közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe
választhatja el egymástól. Amennyiben a
közös önkormányzati hivatalt működtető
települések egyike város, akkor a város a
székhely település.
Az új önkormányzati törvény életbe lépésével a települések önkormányzatainak,
azaz a lakosság által választott képviselőtestületeknek az önállósága továbbra is
megmarad, mindössze az őket kiszolgáló
hivatalok működésében történik változás.
Sokakban az önkormányzat és a hivatal
egyazon jelentéssel bír, ezért nem árt tisztában lenni ezen fogalmak jelentésével.
Az önkormányzás nem más, mint a helyi
hatalomgyakorlás egyik eszköze, amelyet a település választópolgárai választott
képviselő-testület útján gyakorolnak. Az
önkormányzat, azaz a polgármester és a
képviselő-testület dönt a helyi ügyekben,
biztosítja a kötelező feladatok ellátását.
A képviselő-testület szerteágazó feladatainak ellátásában segít a polgármesteri
hivatal, mint a testület döntés-előkészítő és végrehajtó adminisztratív szerve. A
polgármesteri hivatalok ügyintézői önkormányzati és államigazgatási feladatokat is

ellátnak. Január 1-től az államigazgatási
feladatok egy részét átvette a járási hivatal.
Az új önkormányzati törvény tehát a
polgármesteri hivatalok szervezetére vonatkozik, így a hivatali szerkezetet ennek
megfelelően kell átalakítani.
A közös önkormányzati hivatalokat a
törvény hatálybalépését követő 60 napon
belül kell létrehozni. Ez az un. önkéntes
időszak, amikor az önkormányzatok saját maguk dönthetik el, melyik település
önkormányzatával kívánnak közös önkormányzati hivatalt létrehozni és működtetni.
Közös hivatalt hozhat létre több kis önkormányzat, illetve a kis önkormányzat
csatlakozhat nagyobb (2000 főt meghaladó) községi önkormányzathoz, illetve
városhoz.
Amennyiben 60 napon belül (önkéntes
időszak) nem sikerül megállapodást kötni,
az esetben a Kormányhivatal vezetője dönt
a feladatok ellátásának módjáról, valamint
a megállapodás pótlásáról, azaz meghatározza, mely másik önkormányzathoz kell
csatlakoznia a 2000 fő alatti településnek.
Pusztamonostor kétezer fő alatti település, így a települést is kötelezi a jogszabályi
előírás. Pusztamonostor képviselő-testülete az önkéntes időszak lehetőségét szem
előtt tartva minden alternatívát megvizsgált, tárgyalásokat folytatott több hasonló
helyzetben lévő önkormányzat polgármesterével, s végül december 17-i soron kívüli
ülésén szándékát fejezte ki amellett, hogy
Jászfényszaru Város Önkormányzatával
kíván közös önkormányzati hivatalt létrehozni és fenntartani.
A testület a döntésnél figyelembe vette
a város közelségét, a jó tömegközlekedést,
az eddig és ezentúl is ott intézhető ügyeket (okmányiroda, építésügy, gyámügy), a
gyermekorvosi, illetve fogorvosi ellátást, a
két település lakói közötti kapcsolatokat, a
munkalehetőségeket.

Mozgáskorlátozott
vagy egyéb
fogyatékossággal
élő ügyfelek
figyelmébe!
A pénzbeli közlekedési
támogatás („benzinpénz”)
2012. 12. 31-i hatállyal
megszűnt.
Forrás: Jász-Nagykun Szolnok Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal honlapján található közleményből.

A január elsején életbe lépett önkormányzati törvény értelmében a közös
önkormányzati hivatal létrehozásáról és
fenntartásáról szóló megállapodás az önkormányzati választásokat követően megszüntethető, módosítható. Tehát az újonnan megválasztott képviselő-testületnek
jogában áll majd a mostani döntést módosítani.
Tekintettel arra, hogy Jászfényszaru Város Önkormányzata számára a hatályos
jogszabály nem teszi lehetővé a csatlakozási
szándék elutasítását, Pusztamonostor Önkormányzata kezdeményezését tudomásul
véve elrendelte a közös hivatal létrehozására szükséges intézkedések megtételét.
A pusztamonostori polgármesteri hivatal
5 munkatársat foglalkoztatott, közülük
egy köztisztviselő került át a most megalakult járáshoz, a többi alkalmazott a közös
hivatalhoz tartozik majd.
A közös hivatal létrehozásához szükséges
előkészületek, tárgyalások megkezdődtek, és jelenleg folyik a hivatal feladataira,
szervezetére, létszámára, költségvetésére,
vagyonára, egyéb feltételeire vonatkozó
javaslat, illetve ennek jogi kifejezési eszközeként a megállapodás tervezetének kidolgozása.
A közös önkormányzati hivatal létrehozásában együttműködő önkormányzatok a hivatalra vonatkozó javaslatot és
megállapodástervezetet jóváhagyás végett
az önkormányzataik képviselő-testületei
elé kell terjesszék, melyet a testületek fogadnak el.
Ezt követően kell majd kidolgozni a közös hivatal működésének megkezdéséhez
szükséges dokumentumokat (SZMSZ
módosítás, alapító okirat, ügyrend, munkaköri leírások, stb.). A közös hivatal finanszírozásának biztosítása érdekében a
következő évi költségvetési tervező munka
során figyelembe kell venni a hivatal közös
fenntartásából egyes önkormányzatokra
háruló anyagi terheket. Meg kell kezdeni a
hivatal költségvetésének közös tervezését,
majd a központi költségvetés előkészítésére és elfogadására figyelemmel annak véglegesítését.
A képviselő-testületeket az üléseikhez
igazodóan, de azon túl is rendszeresen informálni kell majd a közös hivatal létrehozásának helyzetéről. Szükség esetén kezdeményezni kell a hatáskörükbe tartozó
további döntések meghozatalát.
A hivatal alapító okiratának elfogadását
követően haladéktalanul rendelkezni kell
a közös önkormányzati hivatal nyilvántartásba vételéről.
Meg kell kezdeni a települések hatályos
rendeletei felülvizsgálatát, és az új hivatal
létrehozására tekintettel azok szükségszerű
módosítását.
A közös hivatallal kapcsolatosan természetesen tájékoztatni fogjuk a lakosságot a
döntésekről.
Dr. Voller Erika jegyző
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Ügyintézés helyben
Megalakultak a járási hivatalok
2013. január 1-je a közigazgatásban
több változást hozott, melyek közül a
legjelentősebb, hogy létrejöttek a járások.
A járások a megyéhez tartozó települések
meghatározott csoportját magukba foglaló új igazgatási egységek, melyek közigazgatási szerve a járási hivatal.
A járási hivatal legfontosabb feladata,
hogy az állam által nyújtott hatósági
szolgáltatások szinte teljes körét az ügyfelek számára elérhető közelségben és
magas szakmai színvonalon biztosítsa. A
járási hivatalokban törzshivatalt és szakigazgatási szerveket alakítottak ki. Jászfényszaru a jászberényi járásszékhelyhez
tartozik.

A Jászberényi Járási Hivatal jászfény
szarui kirendeltségén – melynek létrejöttéért sokat tettek városunk vezetői – a
régi munkatársakkal továbbra is működik az okmányiroda és a gyámhivatal.
A jegyzői hatáskörű gyermekvédelmi
ügyekből a védelembe vételt, a családi
jogállás rendezését, valamint az iskolai
hiányzás kapcsán szükséges intézkedéseket a továbbiakban a gyámhivatal végzi.
A szociális igazgatás területén átkerült
az alanyi és normatív alapon adható
ápolási díj és közgyógyellátási ügyek, az
időskorúak járadéka, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
iránti kérelmek megállapításának hatás-

köre. Ezen ügyeket is az eddig e területen dolgozó helybeli munkatárs intézi a
Szentcsalád tér 1. szám alatt.
A szervezeti változásokkal egyidejűleg az ügyfélfogadási idő is módosult az
alábbiak szerint:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8:00 - 18:00
szünnap
8:00 - 16:00
13:00 - 16:00
8:00 - 12:00
Pál Alíz

Udvariassági látogatás
Dr. Kállai Mária kormánymegbízott,
dr. Szakali Erzsébet főigazgató asszony,
dr. Dobos Róbert a Jászberényi Járási
Hivatal hivatalvezetője és Korim Éva
sajtófőnök udvariassági látogatást tett
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal
Jászfényszarui Kirendeltségének felállítása okán.
A vendégeket Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármester, dr. Voller Erika
jegyző és Zsámboki Sándor önkormányzati képviselő, bizottsági elnök fogadta.
Fotó: Pál Alíz

XX. Jubileumi FÉBE bál
A Fényszaruiak Baráti Egyesületének
Elnöksége – a hagyományoknak megfelelően – február harmadik hétvégéjén,
február 16-án, szombaton este 6 órai
kezdettel rendezi meg a Petőfi Művelődési Házban a Jótékonysági műsoros estet és bált. Szeretettel hívunk és várunk
minden kedves érdeklődőt, régi törzsvendégeinket és a nálunk első bálozókat
egyaránt.
Az est tiszta bevétele 50–50 %-ban a
„Jászfényszaruért” Alapítvány céljait, és
az egyesület 2013. évi programjainak
megvalósítását szolgálja. A rendezvény
fővédnökei: Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármester, Mészáros László
nyugalmazott címzetes főjegyző; díszvendégei: Cserháti Ágnes televíziós
műsorvezető és kommunikációs tanácsadó, Zsámboki Zsolt műsorvezető, szerkesztő. A műsorban fellépnek:

Ézsiás László Vörösmarty-díjas versmondó, Csomor Csilla színművész,
Jakus Tímea színész, Szabó Krisztina
énekművész. A vacsora (Vágó Tibor specialitásai) és a nyitó tánc után a GOLF
együttes egy órás koncertje következik.
A báli zenét a miskolci VIDIA zenekar
szolgáltatja. Éjfélkor bál szépe és udvarhölgyei cím átadása, tombolasorsolás,
majd a Dolly Roll együttes koncertje
következik.
A rendezvény eddigi anyagi támogatói:
Samsung Electronics Magyar Zrt. Jászfényszaru, Saturnus Kft. Budapest, Bali
Kft. Jászfényszaru, Tusor Kft. Jászfényszaru, Prof. Dr. Dobák Miklós és családja Budaörs, Berze Lászlóné Budapest.
Várjuk a további támogatók csatlakozását. Tombola tárgy felajánlását jótékonysági célra köszönettel veszünk. A
terem dekorációját Harmathné Boros

Mária végzi, a virágkompozíciót Görbéné Réz Enikő állítja össze, a hangosítást Harnos Miklós biztosítja.
A belépőjegyek asztalfoglalással január
11-ig a földszinten 5.500 és 6.500 Ft/
fő, a galérián 5.000 Ft/fő áron vásárolhatóak meg. Ezt követően 500 Ft/fő
felárral keddi és csütörtöki napokon 14
és 18 óra között a Rimóczi-kastély alagsorában (Szabadság tér 18.) személyesen
Tóth Tibornál (e-mail címen tothtibor@
freemail.hu vagy +36/30-337-3336 mobiltelefonon) jelezhetik részvételi szándékukat.
A jelentkezési sorrendnek megfelelően
mindenki kiválaszthatja a még rendelkezésre álló helyek közül a számára legmegfelelőbbet. A jegyet igénylők január
végén kapják meg a névre szóló nyomdai
báli meghívót.
Tóth Tibor
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Újabb nyertes pályázatok mini-projektek megvalósítására

2012 márciusában a Jászfényszaru Ipari
Centrum Kft. (mint Közvetítő Szervezet) Jászfényszaru Város Önkormányzata konzorciumi partnereként pályázatot
hirdetett a „Szociális városrehabilitáció
és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért” városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Alvég Programalap
(JFSZ-5.1.1/SZVR-2012) felhasználásával megvalósuló „mini-projektek” támogatására. Decemberben megérkezett az
újabb pályázat, mégpedig a SZIBAKŐ
– Színjátszók Baráti Köre Egyesületétől.
Pályázatuk címe a „Színházi eszközökkel a
közösségért”, melyet 2013. 01. 01 – 2013.
06. 30 között valósítják meg. Az igényelt
és elnyert támogatás összege 3.000.000
Ft. Ízelítő a programokból: Dráma játszóház 6 alkalommal, Versmondó kör kb.
16 alkalommal, Produkció létrehozása kb.
20 alkalommal és Előadás 1 alkalommal.
Megvalósulási helyszín a Szent József Szabadidőpark Közösségi Ház.

Márciusban még egy pályázatot hirdetett a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. A
„Jászfényszaru városközpontjának értékmegőrző megújítása” városrehabilitációs
projekt keretében elkülönített Városközpont Programalap (JFSZ-5.1.1/FVR2012) felhasználásával megvalósuló „mini-projektek” támogatására 2012. április
23-tól lehet pályázatot benyújtani.
Decemberben 3 pályázat érkezett be és
került elbírálásra. A SZIBAKŐ – Színjátszók Baráti Köre Egyesület „Ide kell
hoznunk a nagyvilágot – drámajáték a
nevelésben konferencia” című programját 2013. 02. 01 – 2013. 08. 30 között
fogja megvalósítani, melyhez 2.000.000
Ft támogatást kért és nyert el. A 4 napos
konferencia 7 különböző típusú program,
előadások, workshopok, bemutatók elemeiből áll össze. A helyszín a felújított Kaszinó és az akcióterületen található egyéb
közösségi terek (Kisiskola, Zenepavilon).
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2 pályázatot nyújtott be. Az egyik az „Ezerarcú
művészet – vigadalmak a főtéren” című
rendezvény, melyet 2013. 03. 01 – 2013.
08. 31 között valósít meg. Az igényelt és
elnyert támogatás összege 1.494.000 Ft. A

pályázat 5 programból áll össze: Húsvéthoz kapcsolódóan Nagycsütörtökön a Keresztfánál címmel húsvéti egyházi ének és
zene, zenés műsorok, zenés nosztalgia esték, vásári komédiák és a Rimóczi kastély
udvarán nagyszabású koncert Bangó Margittal, Rácz Katival és Gonda Lászlóval.
A FÉBE másik nyertes pályázata a „Karácsonytól Pünkösdig hagyományosan és
hagyományokkal fűszerezve” címet viseli,
mely 2012. 12. 19 – 2013. 06. 30 között
kerül megvalósításra. A pályázat 2 programból áll: Karácsonyváró: Betlehemezés,
karácsonyi zenés műsor és Pünkösdölő:
pünkösdi szokások bemutatása, pódium
és vidám műsor a színjátszók előadásában.
Az igényelt és elnyert támogatás összege
500.000 Ft, a megvalósulási helyszín a
Kisiskola színházterme és a Rimóczi kastély díszterme.
Mészáros Anita
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

Megkezdődött a munka az új üzemcsarnokban
Interjú Majorosné Gyöngyivel
Az Ipari Park legújabb betelepülőjét, a Sangjin Micron Hungary Kft-t már korábban bemutattuk. Most az itt dolgozó
Majorosné Gyöngyivel volt alkalmam beszélgetni, akit a város
lakói és a munkára jelentkezők sokan ismernek, legalábbis
névről biztosan.
Kedves Gyöngyi! Mit kell tudni Rólad? Kérlek, pár szóban mutatkozz be.
Majoros Istvánné Gyöngyi vagyok, a Sangjin Micron Hungary
Kft. általános ügyvitellel foglalkozó munkatársa. Hatvanban élek
a férjemmel és 2 fiammal. Adrián 7 éves, Ádám pedig 13 éves.
A Kft-nél több mint 1 éve dolgozok. Korábban Dunakeszin, szintén egy Samsung beszállítónál dolgoztam 3 évet, azt megelőzően
pedig 7 évet a Samsung Electronics Magyar Zrt-nél Jászfényszarun töltöttem, mint az elnök személyi asszisztense.
A cég jelenleg milyen stádiumban van, hol tartotok?
A használatbavételi engedélyt és a működési engedélyt is megkaptuk, úgyhogy most már hivatalosan működünk. A múlt héten
Samsung auditunk volt, amelynek megfeleltünk, tehát elkezdhettük a termelést. 1 gépsort telepítettünk, amelyen jelenleg plazma
televíziókhoz hátlapokat, valamint LED tv-hez fémvázat gyártunk.
Hol tart a felvételi folyamat?
A jelenlegi gyártáshoz minden alkalmazottunk megvan. Az irodai állomány teljesen feltöltve, egyenlőre a termelésben dolgozó
betanított munkások létszáma is le van fedve.
Hány fővel dolgoztok jelenleg?
A dolgozói létszámunk most körülbelül 40-50 fő. De még ebben
az évben kívánjuk ezt a létszámot emelni, 2013 végére 100-150
főt szeretnénk foglalkoztatni. Elsősorban betanított munkásokra
lesz szükségünk az elkövetkezendőkben.

Terveztek-e ünnepélyes megnyitót?
Természetesen. Várhatóan tavasszal fogjuk megrendezni és felavatni hivatalosan az új csarnokot.
Mi a személyes benyomásod a városról, hogy érzed itt magad?
Nagyon elégedett vagyok a várossal. Jászfényszaru rohamosan
fejlődő város, úgy gondolom jól választott a Sangjin, amikor eldöntötte, hogy itt építi fel a saját gyárát. Az emberek közvetlenek
és segítőkészek. Nagyon sok helybélivel jó kapcsolatot ápolok,
összességében jól érzem itt magam.
Kedves Gyöngyi! Köszönöm, hogy szántál rám időt és válaszoltál a kérdéseinkre. Sok sikert kívánunk a magánéletben és a gyár
életében egyaránt.
Mészáros Anita
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

JIC Kft. és a JVSE
közös együttműködése
2012 decemberében megállapodást írt alá a Jászfényszaru Ipari
Centrum Kft. és a Jászfényszaru Városi Sportegyesület, melyben a
Kft. a 2012. évi társasági adójának terhére támogatja a Sportegyesület nyertes TAO pályázatát.
A pályázat során a JVSE 2 millió forint támogatást nyert, melynek támogatásához kérték a JIC Kft. segítségét. A Sportegyesület a támogatási összeget személyi jellegű ráfordításokra (edzői
bérek), valamint utánpótlás nevelési feladatokra (sportszerekre,
sportruházatra) fogja felhasználni.
Mészáros Anita
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
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Felhívás!
Ezúton szeretnénk felhívni a Civil Szervezetek figyelmét, hogy
a Programalapok keretében meghirdetésre kerülő, támogatható pályázatok benyújtási ideje megkezdődött. A Városközpont
Programalapra (JFSZ-5.1.1/FVR-2012) a pályázatok keretkimerülésig, vagy 2013. június 30-ig nyújthatóak be. Az Alvég Programalapra (JFSZ-5.1.1/SZVR-2012) vonatkozó pályázatokat
keretkimerülésig, vagy 2013. február 28-ig lehet benyújtani.
Fontos információ, hogy a Programalapok által megvalósított
rendezvényekre nem kell önerő a Civil Szervezet részéről. Kérjük
a Civil Szervezeteket, hogy éljenek a lehetőséggel és nyújtsák be
pályázatukat. A részletes pályázati dokumentáció elérhető Jászfényszaru Város Önkormányzata honlapján (www.jaszfenyszaru.hu) és
a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. honlapján (www.jic.hu), valamint nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatalban (jelenleg
a Rimóczi-kastélyban) a Projektirodán, vagy a Jászfényszaru Ipari
Centrum Kft. irodájában. További információ a JIC Kft.-től kérhető Szabó-Fábián Katalintól, a JIC Kft. projektmunkatársától; tel.:
57/424-240; email: projekt@jic.hu.
Mészáros Anita
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

Tízéves jubileumát ünnepelte a Harangozó Imre bácsi vezette
nyugdíjas klub. Egész oldalt szenteltek az egészségügyi felvilágosításnak: „Amit az AIDS-ről tudni kell”
A Hol a kegyelet – hol a becsület? címmel megjelent cikkben
olvashattunk „…arról a szomorú tényről, hogy vannak, akik nem
tartják tiszteletben mások halottait, a sírokról ellopják az emlékezés, a kegyelet virágait… Vajon ki az, aki a temetőből „begyűjtött” virágot teszi az ünnepi asztalra? Ki tud kedveskedni lopott
virággal kedvesének? Ki az, aki képes soha el nem múló szeretetét
kifejezni „piszkos” csokorral? Ki lenne hálás (ha tudná) azért a pár
szál virágért, amit mástól vettek el? Talán csak az, aki képes ezt
megtenni.”
Szemelgetett: Tóth Tibor

IN MEMORIAM – Ficsór József
1952-2012
December 24-én váratlanul és hirtelen hunyt el, szülővárosa
saját halottjának tekintette. Január 4-én nagy részvét mellett helyezték örök nyugalomba, Kiskunfélegyháza felső temetőjében.
Életpályája szeretett városához, Kiskunfélegyházához kötődött.
A Petőfi Sándor Gimnáziumban érettségizett, majd a Debreceni
Agrártudományi Egyeztem Szarvasi Főiskoláján 1973-ban szerzett üzemmérnöki képesítést. Hazahúzta a szíve, és a helyi termelőszövetkezetben töltött be felelős beosztásokat. Munka mellett
szerzett agrármérnöki diplomát. 1990-ben termelőszövetkezeti
elnökhelyettesi tisztségét cserélte fel a polgármesteri szolgálatra.
Húsz éven keresztül volt a város első polgára. 2010-ben, saját
döntése alapján, nem indult a választásokon. Haláláig dolgozott,
tapasztalataival, tanácsaival segítette az új polgármester és a testület munkáját. Két évtizedes tevékenysége összeforrott a város
nagyarányú fejlődésével, nevéhez fűződött az infrastrukturális és
intézményi beruházások nagy része. Jelentős szerepe és tisztsége
volt a kistérségi társulásban, a megyei közgyűlésben. Munkáját
számtalan elismeréssel jutalmazták. 2005-ben Az év polgármestere címet kapta meg, és a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagke-

Húsz éve város Jászfényszaru
Szemelvények hónapról-hónapra
Január
Az 1993. januári Mi újság Fényszarun? címoldalán polgármesterünk a város lakosságához szóló köszöntő sorait olvashattuk.
Gondolatait a „Tisztelet egymás iránt” mondanivaló köré csoportosította: „1992. nagyon jelentős dátum a település életében.
Nagy beruházások fejeződtek be, a gázátadás és a tornaterem avató ünnepségei után pályázatunk eredményes lett a városi cím elnyerésére. 1993. január 1-től Jászfényszaru újra város. Intézményhálózatunk, a közművesítettség foka, a további, már elkezdett
fejlesztések (szennyvíz céltámogatási program) alapozták ezt meg.
Valamint az a tény, hogy az itt élő emberek munkája mintegy
garancia az igényes kisváros rangra.
A rang, a cím – úgy érzem – további terveket ébresztett a lakosságban. A fásítási program folytatása, köztereink kiépítése összefogást igényel… Az az eredmény, amelyeket az ismert nehéz gazdasági körülmények mellett az elmúlt években elért a település,
remélem további hitet ad a lakosságnak. Az egymás iránti tisztelet
és tolerancia, a településünk szeretete segített eddig is a nehézségek leküzdésében…”
Két és fél év után elköszönt Pásztory Alajos felelős szerkesztő.
Az önkormányzat 1993. január 1-jétől főszerkesztő feladatokkal
az eddigi szerkesztőbizottsági elnököt, Sugár Istvánnét bízta meg.
A szerkesztőbizottság új elnöke Nádudvari László lett. Az újság
ára: 25 Ft volt.

A IV. Jász Világtalálkozón Ficsór József,
Kiskunfélegyháza polgármestere, köszönti az ünnepség résztvevőit,
mellette Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester. 1998. 05. 30.

resztje kitüntetésben részesült. Temetésére a Jászságból küldöttség
érkezett, melynek tagja volt városunk polgármestere, Győriné dr.
Czeglédi Márta is. Kiskunfélegyházát 270 évvel ezelőtt részben
jászfényszarui családok alapították újjá, népesítették be. Fényszaruból Kiskunfélegyházára 73 család költözött. A rendszerváltást
követően a két település között a korábban megszakadt kapcsolat
újjáéledt. Ficsór József személyesen részt vett 1998. május 30-án
a IV. Jász Világtalálkozón, amelyet akkor Jászfényszaru rendezett.
Az újratelepítés 255. évfordulója emlékére díszes oklevelet adott
Tóth Tibor
át polgármester asszonyunknak.
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Ballag már a vén diák… májusban
De előtte megrendezi
a szalagavató bálját!
Minden középiskolai végzős osztály életében eljön a szalagtűzés, a
szalagavató bál napja. Idén a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium ezt
az évtizedes hagyományokra visszanyúló eseményt január 5-én rendezte meg. Erre az estére mindenki lázasan készült már kora reggeltől
(frizura és smink – fiúknak is). A
délutáni fényképezkedést követően megérkeztek a vendégek, így
kezdetét vehette a bál, melyet a
gimnázium vezetője, Antics István igazgató úr nyitott meg. A
szalagtűzést követően a tanárok
és a hozzátartozók nagy örömére az osztályok előadták táncos
produkcióikat, melyekre már
szeptember óta készültek. A 12.B
osztály előadásában cha-cha-cha
és bachata táncokat láthattunk, a
C-sek pedig pasodoble – samba
összeállítással lepték meg a nézőközönséget. Az osztályprodukciók
mellett 3 keringő-koreográfiában csillogtatták meg táncos tehetségüket a diákok. Az este fergetegesre sikerült: hatalmas ováció üdvözölte
a műsorszámokat, melyeket egy, a tanárokkal közös keringő zárt le.
Ezután következett az igazi buli! A zene mindenki számára megfelelő
volt, erről két zenekar és egy lemezlovas (DJ) gondoskodott. A bált és
diszkót követő fáradtságot pedig mindenki a hajnali 3 órakor eljövő
záróra után pihenhette ki.
Az iskola 600 tanulója közül a jászfényszarui érettségiző csapatot
idén kilencen alkották: Csirmaz Bendegúz, Horváth Boglárka, Kovács Renáta, Mészáros Katalin, Ocskó Sós Dorottya, Ocskó Sós
Krisztina, Pető Ádám, Péter Gergő és Szabó László. Terveik között
– ami a továbbtanulást illeti – a sikeres érettségit követően a mérnöktudományok elsajátítása, a tanárság, az orvosi egyetem, a sport
mint életpálya, a segítő szakmákban való helytállás és a szabadidős
elfoglaltságot biztosító szakemberi mesterlevél megszerzése szerepel.
Horváth Boglárka

35 éves osztálytalálkozó
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Szépkorú köszöntése

Zsámboki János december 29-én volt 90 éves. Az önkormányzat
nevében dr. Voller Erika Jegyző Asszony adta át a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által kiállított okiratot. János bácsi élete legszebb szakaszának azt az időt vallja, amikor kovácsmesterként dolgozhatott saját
Fotó: Morvayné Palócz Éva
kovácsműhelyében.

Születésnapi gratuláció

December 19-én a Kisiskolában tartott karácsonyváró délutánon
köszöntötték a színjátszók Kovács Andrásnét 75. születésnapja alkalmából. Képünkön Győriné Dr. Czeglédi Márta, mint egykori színjátszó gratulál Kovács Andrásné Rozikának.
Fotó: Pál Alíz

Galérianyitó

Az 1977-ben végzett 8. b osztály tanulói decemberben múltidéző
beszélgetés, nosztalgiázás keretében emlékeztek az általános iskolai
évekre.
Földvári Edit

A téli galérianyitónkra ezúttal a Horz banda fogadta el meghívásunkat. Az ő fergeteges muzsikájukkal nyitottuk meg galériánkat. A
gyerekek legnagyobb örömére még egy kis táncház is kialakult, ami
nagy élmény volt minden ovisnak.
Dné Kati
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A Jász Látogatóközpontban jártunk
jainkban. De ami a gyerekeknek leginkább
tetszett, hogy nem kellett egy helyben állni,
hanem mintegy képzeletbeli útvonalon be
is járhattuk a Jászságot. Egy-egy állomáshoz
érve aktívan részt vehettek az új ismeretek
megszerzésében. Nemcsak térben, hanem
időben is utazhattunk, így ismertük meg a
jászok történelmét. Fülhallgatón keresztül
meg lehetett hallgatni Lehel vezér történetét,
miközben egy régi kódexet lehetett lapozni,
ősi jász arcokat lehetett átmásolni, címert
kirakni, huszár és lovas katona figurákat
összeállítani, és még sok egyéb érdekes, ak-

be is bizonyosodott. Ezen a kulcslyuk alakú
bejáraton át juthattunk be a jászok és kunok közös kincsesládájába, a „privilégiális
ládába”. Itt valódi kincsesládákat lehetett
kinyitni, belekukucskálni, amelyek mindegyike egy-egy igazi természeti, történelmi,
vagy kulturális kincset rejtett. A terem végében letelepedhettünk a Hajta nádasában,
ha jól füleltünk meghallottuk a nádirigó
hangját is. A gyerekek rögtön felismerték a
békák énekét, a gólyák kelepelését. Közben
a nagyképernyős televízión láthattuk is az itt
őshonos állatokat, ez még teljesebbé tette az

aznap. Amíg a tea elkészültére vártunk, a
gyerekek kipróbálták a fogadótérben álló
számítógépet, ahol saját maguk választhattak, hogy mit szeretnének megnézni a benne
tárolt információk, képek közül. Az igazi interaktív program csak ezután következett. A
kiállítótér mindösszesen három helyiségből
áll, de nagyon sok a látnivaló, és ami nagyon
fontos egy óvodás kisgyermeknek, nagyon
sok tevékenységre ad lehetőséget. Természetesen sok magyarázatot is kaptunk az ott
dolgozó kedves hölgytől arról, hogy kik is a
jászok, honnan származnak, hol élnek nap-

tivitásra serkentő feladatot oldottak meg az
ovisok. Természetesen a gyerekek mindent ki
akartak próbálni, amit egy kis szervezéssel sikerült is megoldani. Ahogy a padlóra festett
útvonalon haladtunk, az egyik kislány felkiáltott: Itt van Jászfényszaru! Ebből jöttünk
rá, a mi nagycsoportos óvodásunk bizony
már tud olvasni. Kiderült, a gyerekeknek
volt már némi ismeretük arról, hogy mi is
a Jászságban élünk, jászok vagyunk. Ezeket
az ismereteket sikerült most kibővíteni, színesíteni. A kisebb terem ajtaja azt mutatta,
bent valami nagyon izgalmas vár ránk, ami

illúziót. Szívesen maradtunk volna tovább is
ebben a hangulatos kis kuckóban, de a délelőtt nagyon gyorsan eltelt, és már várt ránk
a busz, hogy ebédre visszaérjünk az óvodába.
Megköszöntük a vendéglátást, és az ajándékba kapott szép színes prospektusokkal felszerelve elindultunk hazafelé.
A gyerekek még a karácsonyi szünet után
is emlegették, hogy milyen érdekes dolgokat
láttak Jászberényben, és hogy jó lenne máskor is elmenni oda, megmutatni a szüleiknek, testvéreiknek is, hogy hol jártunk.
Szarka Gáborné Judit óvó néni

Fotó: Palkovics Péterné

Karácsony előtt újabb nagyszerű lehetősége
nyílt a Szivárvány óvoda Pillangó csoportjának, hogy látogatást tegyen Jászberényben.
Mivel a költségeket egy pályázat biztosította, így semmilyen plusz kiadással nem járt
sem az óvoda, sem a szülők számára. Ezúttal a Jász Látogatóközpontot kerestük fel.
A gyerekek szívesen ültek fel az autóbuszra,
hiszen már az utazás is egy élmény számukra.
Gyorsan megérkeztünk az úti célunkhoz, a
Kossuth úton álló, szépen felújított épülethez. Az ismerkedést közös teázással kezdtük,
ami nagyon jólesett, mivel elég hideg volt

Köszönjük a meghitt órákat

Karácsony az Idősek Otthonában. Fotó: Fricz Erzsébet

A karácsony közeledtével az iskolákban,
óvodákban, munkahelyeken is megkezdődtek az ünnepi készülődések. Nem volt ez másképpen az Idősek Otthonában lakó időseink
életében sem. Ebben az intézmény dolgozóin kívül többen segítségünkre voltak. Ezúton
szeretnénk megköszönni az ajándékokat, az
ünnepi vacsorát, a karácsonyi műsorokat,
összejöveteleket. Köszönettel tartozunk az
Önkormányzatnak, a SAMSUNG-nak, az
iskolásoknak, óvodásoknak, Kiss Gábor érseki tanácsos plébánosnak, az Igekörnek, és
mindenkinek, aki gondolt ránk ebben a szép
időszakban. Boldog új évet kívánunk mindenkinek!
Folyóné Rimóczi Márta
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Meghittség a zenében, az Adventi Kávéházban
Az adventi időszak a készületről, a karácsony várásáról szól, melyet
a zene még elmélyültebbé tesz. Az Adventi Kávéház, amit hagyományosan advent harmadik vasárnapján, 2012. december 16-án tartottak, erre kiváló alkalmat biztosít. A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai
Társaság szervezésében, Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Petőfi Művelődési Ház együttműködésével életre hívott rendezvény emlékkoncert is volt, az októberben elhunyt Ocskó Magdolna zenetanár,
zenekari muzsikus tiszteletére. A Petőfi Művelődési Ház nagytermében 15 órakor kezdődő rendezvény lélekemelő dallamait a Szolnoki
Szimfonikus Zenekar Harsona Kvartettje, Péli Ildikó fuvolaművész
és Nick Andrea zongoraművész tolmácsolták. A népfőiskolai társaság nevében Kaszainé Ocskó Györgyi, a társaság titkára köszöntötte a résztvevőket, majd átadta a szót Péli Ildikónak, aki a délutáni
műsor konferansziéja is volt egyben. A több mint egyórás klasszikus
zenei töltekezésen a lágy dallamok, emlékező gondolatok és az adventi koszorú gyertyáinak meggyújtása meghitté tette a karácsony
előtti harmadik vasárnap kissé komor hangulatát. Fúvós és billentyűs
hangszereken keresztül megszólalt a Reneszánsz táncok című mű,
Andersen Bölcsődala, Bach A-moll szonátájának II. és III. tétele, de
a White Christmas című örökzöld is helyet kapott az előadás során,
egyebek mellett egy japán zenemű táraságában. A délutánon a napfényes Távol-Keletet nemcsak a muzsika hangjain keresztül idézték
meg, hanem vetítéssel is bemutatták Japánban szerzett élményeiket,
ahová a zenekar japán karmestere, Izaki Masahiro közreműködése révén jutottak el.
Kép és szöveg: Pál Alíz

Karácsony az Operaházban
Csáky László és ezáltal az Országos Gyermekmentő Szolgálat jóvoltából iskolánk
32 tanulója december 23-án elutazhatott
az Operaházba és megtekinthette A diótörő című 3 felvonásos mesebalettet. 63 település 1500 gyereke és kísérőik vehettek
részt a fogadással egybekötött előadáson.
A megérkezés is izgalmasan kezdődött: hóesésben érkeztünk a fővárosba. Az Operaház előtt egy óriási karácsonyfa pompázott
teljes díszben. A jegyek átvétele után megkerestük a helyünket, ahol mindenfajta
finomsággal vendégeltek meg bennünket.
A megnyitó után a zenekar egy rendhagyó

zeneórát tartott a nézőknek, ahol bemutatták, hogy szavak nélkül a zene hogyan
fejezi ki az érzéseket: vidámságot, bánatot,
szeretetet stb. Még ekkor sem tudtunk
betelni az épület szépségével, a gyönyörű
színházteremmel, a 21 mázsás csillárral.
Majd megkezdődött az előadás. A diótörő Csajkovszkij utolsó balettje. A történet
alapját E.T.A. Hoffmann: A diótörő és az
egérkirály című meséje képezi. A Magyar
királyi Operaházban először 1927. december 21-én mutatták be.
A történet röviden: Stohlbaum tanácsos
és családja a meghívott vendégekkel együtt

izgatottan várja a szentestét, hogy a feldíszített fenyőfa és az ajándékok izgalmába vethesse magát. Egyszerre megjelenik
a család barátja, Drosselmayer bácsi, és
unokaöccse, aki egy különleges bábot, egy
diótörő figurát hoz ajándékba Marikának.
A kislány a játék után boldogan fekszik le
aludni, a bábot egy székbe ülteti, és mély
álomba merül. Álmában megelevenednek
a bábok és a karácsonyfadíszek, ám a gonosz Egérkirály egérkatonáival háborút indít ellenük. Győzelmüket a bátor Diótörő
hiúsítja meg, aki gyönyörű herceggé válva
magával viszi Marikát mesebeli birodalmába. A mesés világban csodálatos látvány
tárul a kislány szeme elé, tátva marad a
szája a hópelyhek táncának és a csodapalotának a látványától. Örömét és csodálatát a denevérek támadása zavarja meg, de
Diótörő és alattvalói hősi küzdelemben legyőzik őket. A győzelem után Diótörő birodalma ismét teljes fényében ragyoghat,
Marika pedig álmából ébredve boldogan
öleli magához a hős bábfigurát.
A jó 3 órás mesebalett szüneteiben és
végén is megvendégeltek bennünket. Az
előadás sikerét a gyermeki tapsviharban lehetett mérni. Az Operaházból kijövet várt
még bennünket a Télapó segédeivel, akik
minden gyereknek egy hátizsákot adtak,
tele ajándékokkal. A mesebalett alapgondolata, hogy a világ tele van csodákkal,
csak nem mindenki látja! Mi ma megláttuk, megláthattuk, és ha az ember átéli
egyszer a csodát, akkor onnan kezdve már
többé nemcsak álmok léteznek.
Kép és szöveg: Fáczán Izabella
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„Példaképül szolgálni az előző nemzedéknek…

…Olyan embernek lenni,
kire felnéznek,
Utat, célt, jövőt mutatni
a gyerekeknek,
Komoly feladat ez
az idős embereknek.”
Miniska Zsejke: Az örök fiatalság című
versével kezdődött az Idősek karácsonya
december 15-én, ahová Jászfényszaru Város Önkormányzat Szociális, Egészségügyi, Idős- és Vallásügyi Bizottsága ismét
várta a település minden nyugdíjas és idős

lakóját. A műsoros karácsonyi délután 16
órakor kezdődött a Petőfi Művelődési Ház
nagytermében. A teremben rendre székek
sorakoztak, ám aznap más volt a publikum, más volt az előadás.
Az énekes-zenés műsor előtt a bizottság
elnöke, Lovászé Török Magdolna verssel és
néhány kedves gondolattal köszöntötte a
vendégeket, majd a program hagyományait követve Győri János alpolgármesterrel és
a képviselő-testület néhány tagjával együtt
köszöntötték azokat az idős házaspárokat,
akik 2012-ben ünnepelték ötvenedik vagy

hatvanadik házassági évfordulójukat, ös�szesen tizenhárom párt. Megköszönték
és jutalmazták azok munkáját is, akik
hivatásszerűen szépkorúakkal foglalkoznak minden nap. Elismerték az Őszirózsa
Nyugdíjasklub vezetőjét, Kónya Sándornét aktív szervező munkájáért, Szlávik
Józsefet, az idősekkel való törődéséért és
az önkormányzat ez irányú munkájának
segítéséért. Szintén köszönetét fejezte ki
az önkormányzat Vígné Zsámboki Ildikónak, aki már a kezdetek óta aktívan részt
vesz az Idősek karácsonya szervezésében,
és munkás hétköznapjait is az idősek segítésével tölti.
Az elismerés percei után a szórakozás
került előtérbe. A színpadon köszöntötték Keszler Éva operett-énekesnőt, Balogh
Csaba operetténekest, Bokor János nótaénekest, Berentei Péter táncdalénekest és
Hegedűs Valér zongoraművészt, akik ünnepi operett- és nótaműsorral készültek a
több mint kétszáz főt számláló publikumnak. A hosszúra nyúlt délutánon többek
között elhangzott a Csárdáskirálynő és a
Marica grófnő néhány klasszikus szerzeménye, de helyet kaptak a repertoárban
örökzöld karácsonyi dallamok is. A programot követően pedig minden vendég átvehette az önkormányzat karácsonyi ajánKép és szöveg: Pál Alíz
dékát.

Karácsonyváró a Napsugár Oviban

A december az év legszebb hónapja az óvodában. Tele várakozással, készülődéssel, hiszen az adventi ünnepkör kiemelten jelenik
meg a jeles napok között. December elején új
köntösbe öltözik az óvoda és a csoportszobák.
Közösen készítjük el az adventi koszorút, és
négy héten át gyújtjuk a gyertyákat, körbeállva énekeljük a karácsonyi dalokat. Mézeska-

lács és pogácsa illata fogadja az óvodába belépőt. Minden csoport adventi munkadélelőtt
keretében várja a szülőket, nagyszülőket egy
kis közös barkácsolásra. A nagy-középsős Méhecskék Luca napi szokások felelevenítésével,
a nagycsoportos Sünik pedig betlehemes játékkal örvendeztetik meg társaikat. Ültetünk
Luca búzát, hajtatunk cseresznyeágat. Az ün-

nepvárás talán legszebb időpontja az, amikor
az óvoda volt és jelenlegi dolgozói valamint
a gyerekek közösen várjuk a karácsonyt. Ez
már évek óta hagyománnyá vált óvodánkban.
A karácsonyfa feldíszítése és az ajándékozás
programunk szerint a családoké, az óvodában
a karácsonyvárás meghittségét, izgalmát élhetik át a gyerekek.
Kép és szöveg: Dné Kati
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Karácsonyi Kavalkád – „Vigyünk fényt az emberek szívébe!”
Egy hamisítatlan kavalkádnak több ismérve is van: több napon keresztül tart,
szervezőknek és résztvevőknek egyaránt
örömet szerez: kölcsönösen adnak és kapnak valamit. Ami lehet ajándék, érzés, egy
mosoly vagy éppen egy téli kabát, egy bögre meleg tea, néhány kedves szó. Az első
Karácsonyi Kavalkád több napon át tartó
és egy remekbe szabott műsorral záruló
programsorozata éppen erről szólt. A Karácsonyi Kavalkádot 2012 decemberében
először rendezte meg Jászfényszaru Város
Önkormányzata.
A december közepén elkezdődött rendezvénysorozat több elemből állt, mely a karácsony előtt, december 22-én megtartott
Karácsonyi Kavalkád műsoros programsorozatában csúcsosodott ki. A sorozat központi,
szervező elve a jó szándék és odafigyelés volt,
de kezdjük az elején. Tervezés, szervezés, ami
már októberben folyt, várakozás, hívogatás és
még több szervezés, míg addig teltek a napok, hogy december 10-ét írtunk és mondjuk, reggel 8 óra van.
Karácsonyi ruhagyűjtés
A „Kavalkád” több elemből álló programsorozat volt, mely a december 10 és 14-e
közti Karácsonyi ruhagyűjtéssel kezdődött. A
szervezők tiszta, használható állapotú ruhákat
kértek és kaptak is szép számmal. Rengeteg
zsák ruha adomány érkezett a város lakosságától a művelődési ház kistermébe, már a gyűjtés
első napjától fogva és nagy mennyiségű ruhát
kaptak a Johannita Segítőszolgálattól is. Alig
lehetett győzni a ruhák vállfákra kihelyezését,
számtalan csinos darab érkezett! Minden nap
más segített a válogatásban és a rendezésben
többek között olyan rutinos munkatársakra
is számítani lehetett, mint a gyermekjóléti
szolgálat. Ők pontosan tudják, kinek milyen
ruhára lesz szüksége, milyen ruhacikkek találnak gazdára. Ez volt az első felvonás.
Karácsonyi ruhabörze
A Karácsonyi ruhagyűjtést a Karácsonyi ruhabörze követte, december 20-21-én, és 22-e
délelőttjén. A szervezők nagy örömére mindhárom nap sokan jöttek el és választottak
maguknak praktikus, meleg ruhaneműket,
cipőket és csizmákat. Igyekeztek a szervezők
minden lakos tudtára adni, hogy a több napos ruhabörze és a turkáló között nem lehet
egyenlőségjelet tenni. Ugyanis a ruhabörzén,
erre az alkalomra életre hívott fizetőeszközzel,
ún. fénytallérral lehetett fizetni. A tallérokat
pedig minden kisgyermekes család és olyan
család is kapott, ahol iskoláskorú gyermekek
vannak. Minden tallérért három ruhadarabot lehetett választani. Több ruhacikket is
lehetett választani, újabb tallérokért cserébe.
A helyszínen tombolát kapott minden résztvevő, de vásárolni is lehetett. A szerencse
szelvényeket a rendezvény utolsó napján, a
„Kavalkádon” lehetett ajándékokra cserélni,
amennyiben Fortuna is úgy akarta.
A ruhákon kívül mindhárom napon meleg

Győri Márta, Győriné Dr. Czeglédi Márta, Kocsis Edina
tea, szaloncukor is várta a résztvevőket. Volt,
aki csak ruhát vitt, de sok látogató egy teát is
jó szívvel elfogadott. A karácsonyi díszbe öltöztetett asztal mellett jobban esett a tea mellett beszélgetni is, mert a teázásnak bizony,
hangulata van.
Karácsonyi Kavalkád
Az a bizonyos, december 22-ei nap. Délelőtt még minden az addig megszokott kerékvágásban telt. Emberek jöttek, választottak és mentek. Mások is érkeztek, különböző
kézműves termékekkel: ki mézzel, ki ékszerekkel. A nagyterem pedig fokozatosan telt
meg a délutáni program látogatóival: lassan
kezdődött a nagybetűs kavalkád.
A nagyterembe már előző este bepakolt a
Golf Együttes. Röviden: tettek-vettek, mígnem elkezdődött a színes, délutáni „Kavalkád”. A 15 órakor kezdődő rendezvényt,
Jászfényszaru polgármestere, Győriné dr.
Czeglédi Márta nyitotta meg. A karácsony
jegyében összeállított repertoár színes volt:
a Napsugár Óvoda gyermekei betlehemes
műsorukat mutatták be, de elhozta ünnepi
összeállítását a Szivárvány Óvoda is. A kicsik

után a műsorban táncok is helyet is kaptak:
először az Iglice Néptáncegyüttes lépett a közönség elé, utánuk pedig modern táncokat
láthatott a publikum. A tánc után kis szus�szanás gyanánt karácsonyi dalokból készült
összeállítás csendült fel, a művészeti iskola
diákjainak előadásában, utánuk az általános
iskola diákjai mutattak be néhány jókedvű
produkciót. A szusszanás ezzel véget ért, hiszen a húrok közé csapott a Golf Együttes.
A karácsonyi koncert szünetében tombolahúzás volt, sokan ezt várták a legjobban, majd
folytatódott a koncert, egészen 19 óráig.
Köztudott volt, hogy a Karácsonyi Kavalkádot karitatív célok megvalósítására rendezték, ám aki „fénytallért” és/vagy tombolát
vásárolt, nemes célt is támogatott: a templom keresztjének és gömbjének restaurálását.
A rendezvényről több pozitív visszajelzést
is kaptunk ezek közül egy, melyet a város
Facebook oldalára, Matányiné Farkas Juli
jegyzett be: „Nagyon jó ötlet volt a Karácsonyi Kavalkád, gratulálok a szervezőknek, így
azért egy picit a lakosság is hozzájárulhatott
egy jó ügyhöz! Köszönjük! Reméljük jövőre
Pál Alíz · Fotó: Kubala Zsolt
is lesz!”

A meglepetés vendégek a kavalkád műsorában karácsonyi dalokat adtak elő.
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Hangulatos karácsonyváró délután
December 19-én a Kisiskolában a Fényszaruiak Baráti Egyesülete (FÉBE) szervezésében
hagyományőrző karácsonyváró délutánon készíthettük fel lelkünket a közelgő ünnepekre.
A délután házigazdái Tóth Tibor (FÉBE) és
Magyar Krisztina (SZIBAKÖ) voltak.
A műsor első felében Csajkovszkij Diótörő című művének kamarazenei feldolgozását
hallhattuk a hatvani Art Cafe vonósnégyes
előadásában, amelyet Kovács Tímea meséje
kísért. A gyönyörű dallamok és a varázslatos
mese meghitt hangulatot teremtettek a színházteremben.
A második részben a Nagykátáról érkező
Noman énekegyüttes könnyed és szórakoztató karácsonyi dalai csendültek fel, majd Alexander Szakály – magyar szülők Kanadában
született gyermeke – gitáron kísérte az általa
előadott két énekszámot. A délután Harmath
József versmondásával, és a Fortuna Együttes
tagjainak előadásában megjelenített fényszarui betlehemessel zárult, amelyet Kovács Andrásné tanított be. A „nagy öregek” (Ágoston
László, Kubala Antal, Ocskó-Sós Imre) játéka
új értelmet adott a betlehemezés régi hagyományának, és önfeledt kacagásra késztetett
kicsit és nagyot egyaránt a nézőtéren. A kis
angyalok (Tóth Julianna, Hornyák Boglárka,
Berze Anna) tisztasága és szépsége és az angyali hang (Ocskó-Sósné Erzsike) pedig méltó kísérete volt a „nagyok” produkciójának. A
mini projekt a „Jászfényszaru városközpontjának értékmegőrző megújítása” projekt keretében elkülönített Városközpont Programalap
(JFSZ-5.1.1/FVR-2012) támogatásával a
Hagyományőrző programcsomagban valósult
meg (ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0003).
Magyar Krisztina

Ünnepi dallamok ifjú tehetségek tolmácsolásában
A karácsony előtti utolsó tanítási hét hétfője a szokásosnál is zajosabb volt a Kisiskola
Tapsol-lak nevet viselő színháztermében: karácsonyi hangversenyre készültek.
A már hagyománynak számító rendezvényen a Jászfényszarui Általános Iskola és
Művészetoktatási Intézmény zeneművészeti
ágának tanulói mutatják be évről évre gyarapodó tudásukat énekes-zenés karácsonyi
műsorukban, melyhez több óvodai csoport
is csatlakozott. A helyi Napsugár Óvoda
Méhecske csoportja és a boldogi Csicsergő
Óvoda Pillangó és Maci csoportja. Az est a
legkisebbek előadásaival kezdődött. A Méhecskék Luca napi műsorukat hozták el, míg
a boldogi gyermekek Bölcsőcske, Angyalok és
pásztorok című játékukat mutatták be. Őket

a boldogi Bonta zenekar követte a színpadon,
akik az estére Kalotaszegi legényest, csárdást
és szaporát hoztak, majd átadták a színpadot a helyi művészeti iskola zeneművészeti
ágának ifjú népzenész hallgatóinak. Ekkor
mutatkozott be a megújult Horz banda, akik
Dunántúli ugrósokkal színesítették az estét.
A népzenéből táplálkozó blokkot követően
újfent zenei produkciók következtek, de már
közelebb napjaink dallamvilágához. Szintetizátoron vagy zongorakísérettel adtak elő
karácsonyi örökzöldeket a színpadra lépő tanulók. A fiatalok repertoárjából a filmzenék
sem hiányoztak, majd Pető Edina művésztanár zongora tanszakos növendékei hozták
el produkcióikat, amelyekkel szintén nagy
sikert arattak, ahogyan az est utolsó, közösen

előadott dalával is. A hangverseny európai
uniós támogatási forrásokból valósult meg,
melynek anyagi keretét az Együttműködés
erősítése tanórán kívüli tevékenységekkel
Jászfényszaru térségében című TÁMOP
3.2.13-12/1-2012-0191 számú projekt adta.
Pál Alíz
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Pályázati felhívás
A Jászfényszaru Bercsényi út 2/a. szám alatti
piaci alapon meghatározott lakbérű bérlakások bérbeadására
Bérbeadó:

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
Képviselője: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

A meghirdetett lakások:
Földszint:
1. lakás helyiségei: nappali (17,90 m2), konyha + étkező (9,24 m2), kamra (1,44 m2), szélfogó (2,40 m2), háló (10,73 m2), fürdő (5,37 m2)
és gardrób (3,28 m2)
• hasznos alapterület összesen: 50,36 m2
3. lakás helyiségei: nappali (17,22 m2), konyha + étkező (6,24 m2), kamra (1,36 m2), szélfogó (2,56 m2), háló (8,01 m2), háló (8,69 m2),
fürdő (5,42 m2) és közlekedő (2,80 m2)
• hasznos alapterület összesen: 52,30 m2
Tetőtér:
5. lakás helyiségei: szoba (18,81 m2), konyha + étkező (8,82 m2), kamra (0,51 m2), előtér (2,31 m2) és fíirdő (4,66 m2)
• hasznos alapterület összesen: 35,11 m2
6. lakás helyiségei: nappali (19,45 m2), háló (8,83 m2), konyha + étkező (5,79 m2), kamra (1,00 m2), előtér (5,26 m2), fürdő (4,42 m2)
és gardrób (1,81 m2)
• hasznos alapterület összesen: 46,56 m2
7. lakás helyiségei: nappali (20,517 m2), háló (8,70 m2), konyha + étkező (5,78 m2), kamra (0,98 m2), előtér (3,84 m2), fürdő (4,42 m2)
és gardrób (1,77 m2)
• hasznos alapterület összesen: 45,66 m2
8. lakás helyiségei: szoba (18,93 m2), konyha + étkező (4,49 m2), kamra (1,07 m2), előtér (2,39 m2) és fürdő (4,52 m2)
• hasznos alapterület összesen: 31,40 m2
Földszint lépcsőház 10,82 m2 + tetőtéri közlekedő 14,41 m2
Pince:
1. garázs (20,07 m2), 2. garázs (20,07 m2), 1. tároló (11,59 m2), 2. tároló (9,07 m2), 3. tároló (6,20 m2), 4. tároló (12,96 m2), 5. tároló (10,96 m2),
6. tároló (10,47 m2) és közlekedő (12,49 m2)
• hasznos alapterület összesen: 113,88 m2
...................................................................................................................................
Hasznos alapterület (földszint: 223,33 m2 + tetőtér 173,14 m2 + pince 113,88 m2)
Összesen: 510,35 m2
Az üzletház rendeltetésének megszüntetésével, az építési engedély keretében a meglévő épületben került kialakításra 4 db földszinti és 4 db
tetőtéri összkomfortos lakás, valamint az épülethez tartozóan 2 db garázs és 6 db tároló helyiség a pincében. Az épület átalakítása során a tetőfedés cserére került, a régi szerkezet megtartásával, új hőszigetelés készítésével. A homlokzati nyílászárók cseréje és a teljes homlokzat, valamint
a pince födém hőszigetelése megtörtént, 8 db parkoló az ingatlanon belül biztosított. A fűtést és melegvíz-ellátást a tetőtérben elhelyezett
kondenzációs fali gázkazán biztosítja, a közműellátás teljes körű. A lakások egyedi hidegvíz, elektromos fogyasztásmérővel, illetve melegvízalmérővel rendelkeznek.
A 3-as lakáshoz tartozik műszakilag egy mélygarázs, vagyis ezek így együtt hasznosíthatók. E lakáshoz viszont tároló helyiséget biztosítani nem tudunk. Mélygarázzsal nem rendelkező lakásokhoz egy külső, féltetős autótároló tartozik.
A bérbeadás ideje:
Kezdő időpontja: a bérházra a használatba vételi engedély kiadása folyamatban van. A lakások csak jogerős használatbavételi engedéllyel
használhatók, adhatók bérbe. Azokat, akikkel az Önkormányzat szerződést köt e feltétel teljesüléséről írásban értesíti. Az értesítés kézhez
vételétől a bérlő köteles a bérleményt 15 napon belül birtokba venni. Egyébként a bérleti szerződés a birtokbavételtől számított 5 évre szól.
A bérbeadás módja:
A lakásokat nem szociális helyzet alapján, hanem piaci alapon adja bérbe az önkormányzat.
A lakbér mértéke a pályázati kiírás időpontjában: 495 Ft/m2/hó.
A lakbér mértéke a képviselő-testület döntése alapján változik minden év február 1. napjával.
A lakások megtekinthetők:
2013. február 20-ig, a lakások megtekintésének igényével a GAMESZ-nál lehet érdeklődni.
A pályázat

• beérkezésének határideje:
• elbírálásának határideje:

2013. február 21., 16.00 óra
2013. február 28.
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Pályázati feltételek
• Pályázhat minden, fizetőképes keresletet bemutató nagykorú 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 fizetőképes kereslet bemutatása: a pályázó, a vele együttköltöző nagykorú személlyel együtt a munkáltatóiktól kapott, az utolsó 6 hónapról
szóló jövedelemigazolást, a jelenlegi lakóhelyének az utolsó 3 havi áramfogyasztásról szóló, pénzügyileg rendezett közüzemi számlájáit köteles
csatolni,
• Három havi bérleti díjnak megfelelő mértékű kaució fizetési kötelezettség vállalása a pályázat eredményességének előfeltétele, azt a szerződéskötéskor köteles megfizetni.
• 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 melyik bérlakásra, mennyi ideig
tart igényt (amennyiben kevesebb, mint 5 évre).
• A pályázatokat írásban, zárt borítékban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal címére (Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) A borítékra rá kell
írni a pályázó nevét, lakcímét, és azt, hogy „bérlakás pályázat”.
Előnyben részesülnek az elbírálás során:
• A magasabb fizetőképességet mutató pályázó, illetve pályázók,
• 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.
Mellékelni szükséges:
• a munkáltató igazolását az igénylő munkaviszonyának fennállásáról, előző 6 havi jövedelméről
• az együttköltöző családtagok nevét, születési adatait, rokoni kapcsolat megnevezését, foglalkozását, előző 6 havi jövedelemigazolását
• nyilatkozatot meglévő ingatlantulajdonról,
• 3 havi áramszámla, befizetett csekkel együtt, vagy bankszámla-kivonattal,
• 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.
• nyilatkozatot, hogy melyik lakásra nyújtja be pályázatát, illetőleg több lakás esetében a sorrendiséget kérjük megjelölni.
Jászfényszaru, 2013. · Győriné dr. Czeglédi Márta · polgármester

felhívás
a Jászfényszaru Arany János út 23., Arany J. út 26., Vörösmarty út 7. szám alatti
szociális alapon meghatározott lakbérű bérlakások bérbeadására
Bérbeadó:

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

A meghirdetett lakások:
1. lakás:
Jászfényszaru, Arany J. út 23. (2 szoba)
2. lakás:
Jászfényszaru, Arany J. út 26. (2 szoba)
3. lakás :
Jászfényszaru, Vörösmarty út 7. (2 szoba)

• hasznos alapterület összesen: 55 m2
• hasznos alapterület összesen: 63 m2
• hasznos alapterület összesen: 53 m2

A bérbeadás módja, feltétele:
A lakások bérbeadása az igénylő és családja szociális helyzete alapján történik. A rászorultságot, a szociális helyzetet az önkormányzat lakásrendelete határozza meg. A rendelet szerinti feltételeket a Polgármesteri Hivatal előzetesen megvizsgálja, ezt követően a kérelmekről a Képviselő-testület dönt.
A lakbér mértéke a pályázati kiírás időpontjában:
271 Ft/m2/hó,
• komfortos lakás
összkomfortos
lakás
esetén
285
Ft/m2/hó.
•
A lakbér mértéke a képviselő-testület döntése alapján változik minden év február 1. napjával és a szociális rászorultságot évente felül kell
vizsgálnia az önkormányzatnak.
A kérelem
• beérkezésének határideje:		
• elbírálásának határideje:		

2013. február 11., 16.00 óra
2013. február 22.

Érdeklődni és a kérelmeket leadni a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél lehet.
Győriné dr. Czeglédi Márta · polgármester · Jászfényszaru, 2013. 01.23.
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Magunknak, egymásért, jövőnkért
Gondolatok a magyar kultúra napja apropóján
14 éve annak, hogy minden év január 22-én megünnepeljük a magyar kultúra napját. De mi is a kultúra? Iskolai tanulmányaim során
egy egész szemesztert szánt a képzés a fogalom meghatározásának.
Mindenki használja ezeket a kifejezéseket, hogy munkakultúra, beszédkultúra, lakáskultúra, stb. Hiszen mindennek van kultúrája: viselkedésünknek, tevékenységeinknek, környezetünknek. Saját értelmezésemben a kultúra az a minőség, ahogyan élünk önmagunk, valamint
szűk és tágabb közösségeink gyarapítása, gazdagítása érdekében. Az
a szellemi és tárgyi produktum, amellyel mindezeket szolgálhatjuk.
Jászfényszaru város igyekszik ehhez a megfelelő feltételeket biztosítani,
amelyet bizonyít többek között lakókörnyezetünk megújulása, az intézményeink színvonalas működésének lehetősége, a civil közösségek
és nagy rendezvények támogatása, a sok-sok pályázati forrás megszerzése is. A kultúrán szűkebb értelemben a művészeteket értik. Ennek
gyakorlására is számos lehetőséget találunk városunkban a művészeti
iskolától kezdve az öntevékeny művészeti körökig. A személyiség továbbfejlődéséhez nélkülözhetetlen az esztétikummal való rendszeres
találkozás és a befogadói aktivitáson túl a cselekvő, alkotó, művészeti
jellegű aktivitások kibontakoztatása.
Megfontolásra méltónak tartom Hankiss Elemér gondolatát: „az
értékszocializációs gyakorlatban ki kellene tűzni célul a hagyományos értékek védelmét a további pusztulással szemben és fel kellene
erősíteni a mindennapi emberi együttélést biztosító értékeket, illetve
normákat.
Ezenkívül fékezni kellene a társadalom további atomizálódását és
ezzel a további, elvadult individualizmus erősödését. Szükséges lenne
erősíteni a hatékony és felelősségteljes cselekvés, az emberi öntudat és
autonómia értékeit, ugyanakkor semlegesíteni a kelet-európai modernizációs folyamat alattvalói tudatra szocializáló, személyiségromboló
és közönyössé torzító hatását. Erősíteni kellene továbbá az emberi
személyiség, a közösségek és az igazi társadalmi szolidaritás kibontakozását elősegítő értékeket. Ezen értékszocializációban olyan készségek szükségesek, mint az önismeret, az emberismeret, a belső és külső
konfliktusok oldásának képessége, a demokratikus viselkedés készsége
és így tovább.”
Miért is ünneplejük mi a magyar kultúra napját? Erre Babits Mihály
szavai híven válaszolnak. „Magyar vagyok. Lelkem, érzésem örökséget
kapott, melyet nem dobok el. A világot nem szegényíteni kell, hanem
gazdagítani. Hogy szolgálhatom az emberiséget, ha meg nem őrzök
magamban minden színt, minden kincset, ami az emberiséget gazdagíthatja, a magyarság színét, a magyarság kincsét.” S mi a magyarság
kincse? Nincs még egy olyan nemzet, amely 100 ezernél több népdalt
gyűjtött volna össze. Büszkék lehetünk a 15 magyar és magyar származású Nobel-díjasunkra, nagy gondolkodóinkra, csodálatos épített
és természeti értékeinkre, s önmagában arra a tényre, hogy minden
ellenhatás, zivataros évszázad ellenére több, mint ezer éve „él nemzet
e hazán”.
Vagy vegyük például a nyelvünket. Aki kíváncsi végtelen gazdagságára, csak olvassa el Gyimóthy Gábor Nyelvlecke című játékos versét,
amelyben közel 80 szinonimát számoltam meg a halad szóra.
A legújabb kutatások szerint 2100-ra a világon beszélt 6-7 ezer nyelv
fele kihal, de a magyar nyelv nem jut erre a sorsra, mert tud alkalmazkodni a modern kor kihívásaihoz, amely részben Kölcsey öröksége is.
Anyanyelvünk képes integrálni azon szavakat is, amelyeknek nincsen
pontos magyar megfelelője. Fontos azonban, hogy ne a divatos idegen
szavakat – mint a lájkol, shop – használjuk a modern élet mindennapjaiban. Ne hagyjuk, hogy eluralkodjon beszédünkben a trágárság, az

egysíkúság! Tudatosítsuk gyermekeinkben, hogy attól nem lesz valaki
népszerűbb, ha minden mondatában használja a nemi érintkezés szavait. Minden egyes ember személyes felelőssége, mit ad át a következő
nemzedéknek örökül!
S hogy szűkebb hazánkra tekintsünk, sokmindenre lehetünk büszkék Fényszarun is! Kiválóan tanuló diákokra, tehetséges művészekre,
növendékekre, tudósokra, lelkiismeretes szülőkre, szorgalmas dolgozókra, jól működő közösségekre, művészeti csoportokra. Felsorolni is
sok lenne azt a számos elhivatott, lokálpatriota polgárt, akik a település jelenének, jövőjének alakításában, az élhetőbb kisváros érdekében – túllépve szűkös önnön érdekükön – nap mint nap teszik szürke
eminenciásként dolgukat. Ez is kultúra! Köszönet érte! Nekik már
nem kell magyarázni Gandhi gondolatát: „Önmagunk váljunk azzá a
változássá, amit környezetünkben látni szeretnénk.”
Sokan irigylik Jászfényszarut a sok színes programért, a gazdag civil
életért, a jó körülményekért. Hogy ki hogyan él ezekkel a lehetőségekkel, a saját dolga és felelőssége. Ne várjuk mástól a megoldásokat! S
ha nem megy egyedül, keressünk segítőket, társakat! A jászfényszarui
közösségi, kulturális élet minősége csakis rajtunk, fényszarui polgáro-

A magyar kultúra napja alkalmából január 19-én
a Fényszaruiak Baráti Egyesülete szervezésében
a jászárokszállási Görbe János Színjátszó Kör nagy sikerrel mutatta be
Kállai-Fényes-G.Dénes: Majd a papa című
három felvonásos zenés vígjátékát.
kon múlik. A mi dolgunk az, hogy megtegyünk minden tőlünk telhetőt, amivel szebbé, gazdagabbá tesszük életünket a családunkban,
városunkban. Hiszen az ember közösségben tud kiteljesedni, s a közösség adja azt a megtartó erőt, ami segítségével – ha elkalandozunk
is a nagyvilágban – mindig visszatérhetünk gyökereinkhez. Teremtsük
meg magunknak mindazt, amire szükségünk van, hogy jól érezzük
itt magunkat! Egy ilyen aktív, kezdeményező, közös célokért együtt
dolgozó szövetségre hívunk, várunk mindenkit a várossá avatás 20.
évfordulóján! Nagy László szavaival élve: „Műveld a csodát, ne magyarázd!” Hiszem, hogy városunkban minél többen gondolkodnak és
tesznek majd így „együtt, egymásért, és soha ellen!”
Bordásné Kovács Katalin

70 éve történt
2013. január 10-én este a második világháború áldozatainak emlékművénél megemlékezést tartottunk. Nyolcadik osztályos tanulók
olvastak fel részleteket a doni áttörést túlélő magyar katonák visszaemlékezéseiből. Meghallgattunk egy megható részletet egy édesanya

leveléből is, aki eltűnt fiáról érdeklődött. Elhelyeztük iskolánk diákjainak nevében a megemlékezés koszorúját, majd mécsest, gyertyát
Hornyák Boglárka
gyújtottunk, és csöndben emlékeztünk.
Reichenberger Anasztázia
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Karácsonyi mesejáték a Kisiskolában

Elérkezett az iskolában az utolsó tanítási nap, melyet már minden
gyerek lelkesen várt, hiszen már csak egy párat kell attól kezdve aludni, és a karácsony minden szépsége járja át a családokat. Ezt szerették
volna az alsós tanító nénik is emlékezetessé tenni. Karácsonyi mesejátékot adtak elő a lelkes, kíváncsi szemeknek. Már hetekkel előbb
elkezdődtek a próbák, bennünket is átjárt az ünnepi hangulat, de legfőképp az, hogy örömet szerezzünk tanítványainknak. Nagy titokban
összeállítottuk a mesejelenetet, kiosztottuk a szerepeket, feladatokat,
és nevetésektől, bakizásoktól hangos próbákba kezdtünk. Elérkezett a
bemutató napja. Mi is nagy izgalommal vártuk, hogy a gyerekek hogyan fogadják a produkciót. Nem kellett volna izgulnunk, mert a tapsvihar számunkra is egyértelművé tette, hogy örömet tudtunk szerezni.
A történetben a csintalan Szélike királykisasszonyt kiűzi a palotából

az anyukája, mert magányában tönkreteszi a gyönyörű karácsonyfát,
amit az állatok készítettek a Télapó tiszteletére. Szélike rájön, hogy a
szeretet, az összetartozás, a család a legfontosabb az emberek életében,
megbánja meggondolatlanságát. Ekkor érkezik meg a Télapó álruhában, felborult a szánja, megsérült. Szélike jó szívvel segít az ,,apókának”. Megjelennek az állatok, Dérike, Csengővisszhang, Tündérkirálynő, és számon kérik Szélike rosszaságát. Ekkor Télapó leveszi az álruhát
– mindenki megörül neki –, majd elmondja a kislány jócselekedetét.
Minden jó, ha a vége jó. A gyönyörűen feldíszített karácsonyfa körül
közös tánccal zárult a mese, majd a gyerekeket egy közös nagy vonatozásba vonták be a tanító nénik (jó hosszú vonatra sikeredett, bejártuk
vele az egész iskolát). A Diákönkormányzat jóvoltából szaloncukorral
is megédesítettük december utolsó tanítási napját. Fáczán Izabella

Ünnepi pillanatok

Ízhasáb

A Szivárvány Óvoda karácsonyi manói. Fotó: Földvári Edit.

Boci szelet (könnyen elkészíthető, kipróbált recept)

A zeneiskolások karácsonyi hangversenye. Fotó: Pál Alíz.

Pásztorjáték a templomban. Fotó: Pál Alíz.

Tésztához:
• 18 dkg liszt
• 15 dkg cukor
• 3 evőkanál keserű kakaó
• 1 dl tej
• 1 dl olaj
• 4 nagyobb tojás
• 1 csomag sütőpor

Túrópöttyökhöz:
• 50 dkg túró
• 20 dkg cukor
• 5 dkg gríz
• 1 tojás
• 1 csomag vaníliás cukor
• 1 citrom reszelt héja
• vagy kevés citromlé

Elkészítés:
A tojások sárgáját a cukorral habosra keverjük, majd hozzáadjuk a
többi hozzávalót. A tojásfehérjéket kemény habbá verjük, és óvatosan
beleforgatjuk a masszába. Közepes nagyságú, vajazott, lisztezett tepsibe öntjük.
A töltelékhez a túrót elkeverjük a tojással, cukorral, vaníliás cukorral,
grízzel és kevés citromlével vagy a reszelt citromhéjjal. A jól kikevert
tölteléket sűrűn egymás mellé rakva belekanalazzuk a masszába. Előmelegített sütőben (kb. 180 fok) tűpróbáig sütjük.
A süteményt először Ézsiásné Bognár Ildikó jóvoltából kóstolhattam
meg, majd magam is elkészítettem az interneten (www.nosalty.hu)
Karizs Evelin
talált recept alapján.
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Hírek az egészségügyből
A jászfényszarui 3. számú háziorvosi körzet lakosságát 2012. december 31-ig Dr. Tóth és Társa Bt.,Dr .Tóth Zoltán látta el. 2012. decem
ber 31. nappal a Bt. működési engedélyét a Doktor úr megszüntette.
Az alapellátás biztosítása önkormányzati feladat. Jászfényszaru Város
Önkormányzat Képviselő-testülete e háziorvosi körzet helyettesítésének ellátására a J-N-Sz Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve Jászberényi Kistérségi Intézetétől működési engedélyt kért a Deák F. út 1. szám alatti rendelői helyszínre. A rendelő
helyiséget a folyamatos betegellátás érdekében a minimumfeltételekkel berendezte.
A helyettesítés ideje alatt:
Január 22-ig Dr. Palencsár Csaba saját rendelőjében,
Január 23 - február 1-ig délután 13-16 óráig Dr. Kiss Ferenc, Dr.
Nagy Ida Deák F. út 1 sz. alatt ,
Február 4-től Dr. Kovács Terézia saját rendelőjében
vállalták a betegekről való gondoskodást.
A helyettesítés időtartamára az asszisztens, Kiss Józsefné az önkormányzat közalkalmazottjaként kerül foglalkoztatásra. Receptfeliratás,
sebkötözés, injekciózás, táppénzes igazolás kiadása stb. tekintetében

lehet hozzáfordulni.
Kérjük a betegek megértő türelmét az átmeneti időszak ideje alatt.
További tájékoztatásul:
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot
hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő 3. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak vállalkozási formában történő ellátására,
határozatlan időre. Mindent megteszünk, hogy a lehető leghamarabb
betöltésre kerüljön e praxis, ezért kedvező letelepedési támogatást
ajánl az önkormányzat a pályázó számára.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a
rotavírus okozta fertőzések megelőzésének költségeiről szóló előterjesztést, aminek a költségére 1,5 millió forint/év összeget hagy jóvá. Az
Önkormányzat a fenti összeget költségvetésében biztosítja. A fertőzés
kockázataival érintett, indikációs életkorba tartozó, helyi lakosú csecsemők szüleinek igénye esetén számukra ingyenesen biztosítja a kb.
35 ezer Ft/3db bekerülési költségű fertőzés ellen kifejlesztett vakcinát.
Bővebb felvilágosítást és igénylő lapot Dr. Kocsis András gyermekorvostól lehet kérni.
Lovászné Török Magdolna

Januártól kötelező a kutyák egyedi, mikrochipes megjelölése
2013. január 1-jétől a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló, módosított 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
17/B. § (10) bekezdése alapján a négy hónaposnál idősebb eb csak
transzponderrel (mikrochip) megjelölve tartható.
A transzponderrel megjelölt, adatbázisban nem szereplő eb adatait
az állat tartója köteles magán állatorvossal adatbázisban regisztráltatni.
Az adatbázisban egyúttal rögzítésre kerülnek a tulajdonos jogszabályban előírt adatai is.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/A. § (2) bekezdése értelmében az eb transzponderrel történő
megjelöléséért legfeljebb 3.500 Ft összeg kérhető az állat tartójától,
amely összeg magában foglalja a mikrochip árát, a beültetés díját és az
adatbázisban történő regisztráció 200 Ft-os díját is. Ebben az összegben azonban nem szerepel az állatorvos kiszállási díja.
A chip beültetését az állatorvos az eb oltási könyvébe vagy kisállat-útlevelébe rögzíti. A kutyákat vizsgáló (magán) állatorvosokat
jogszabály kötelezi arra, hogy ellenőrizzék, az eb mikrochippel ellá-

tott-e. A jogszabályban foglalt rendelkezések betartását a jegyző és a
járási állategészségügyi hivatal ellenőrzi. A négy hónaposnál idősebb,
transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a magán állatorvos a járási
állategészségügyi hivatal felé köteles jelentést tenni.
A kötelező egyedi jelölés elmulasztásáért ebenként 45.000 Ft-tól
135.000 Ft-ig terjedő állatvédelmi bírságot szabhat ki a hatóság, az
állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben
foglaltak alapján.
Az eb tulajdonosának jogszabályban előírt kötelezettségei is megváltoztak. Nyolc napon belül az állatorvossal az adatbázisban regisztráltatnia kell az ebbel kapcsolatos adatváltozásokat, így az eb tulajdonosának/tartójának változását, az eb tartási helyének megváltozását,
valamint az eb elpusztulását.
Azok az ebtulajdonosok, akik még nem tettek eleget törvényi kötelezettségüknek, haladéktalanul pótolják a szankciók elkerülése érdekében!
Dr. Voller Erika jegyző

Hévízi kút fúrása kezdődött – Tájékoztató a város legújabb beruházásáról
Január 11-én városunkban termálkút fúrása
kezdődött, a régi rendőrségi épület (csendőrlaktanya) udvarán. A munkálatok befejezése
tavasz elejére várható, kivitelezője a Vízkutató és Fúró Zrt., célja a város alatt fekvő vízkészlet jellemzőinek (pl. hőfoka, vízhozama,
sótartalma) megállapítása.
Az eredmények ismeretében Jászfényszaru
Város Önkormányzata a Város tulajdonában
álló ingatlanok: Sárga Iskola, a meglévő óvoda és tervezett óvoda-bölcsőde, Gondozási
Központ és Rimóczi kastély, fűtési valamint
melegvíz használati igényét kívánja energiaés költséghatékonyan kielégíteni.
A Polgármesteri Hivatal, a Városgondnokság és a Régi Kaszinó Étterem fűtését megújuló energia hasznosításával oldjuk meg. A
feltárt geotermikus energiaforrást más, nem
önkormányzati intézmények, mint a templom épülete és a városközpontban található
üzletház szintén hasznosíthatják. A feltárás
másodlagos célja a vízminőségtől függően
ivóvíz szolgáltatás bővítés vagy más beruházás
megvalósítása is lehet.

Fotó: Kubala Zsolt
A munkálatok átmenetileg jelentős zajjal
járnak, ezért az Önkormányzat zajvédő fal
felállítását rendelte el, amely ugyan enyhíti
az okozott kellemetlenséget, de teljesen nem
szünteti azt meg, így a környékben lakók
megértését és türelmét kéri ezen közös cél
megvalósulásáig. A munka előrehaladásáról
folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot. A

téma iránt érdeklődőknek Barabás Imre (főbb
munkásságait a www.barabasimre.hu oldal ismerteti), több mint négy évtizedes szakmai
tapasztalattal rendelkező Hidrogeológus előadásokat tart, témái a kútfúrás feltárásai. Mit
is rejt a föld több száz méteres mélye Fényszarun? Az előadások helyéről, idejéről a későbbiekben tájékoztatjuk Olvasóinkat. Pál Alíz
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Változó jogszabályok
a dohánykereskedelemben
A köztudatban trafiktörvényként rögzült, a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény jelentős változásokat hoz a
dohánytermékek árusításával kapcsolatban 2013. július 1. napját
követően. A jogszabály értelmében ezen termékeket ugyanis – néhány kivétellel – kizárólag külön dohányboltban lehet majd értékesíteni, egy ilyen üzlet nyitását pedig pályázati eljárás elnyerésétől
teszi az állam függővé. A nemzeti dohánybolt elnevezésű trafikok
számát a jogalkotó településünkön háromban határozta meg, ezeken kívül dohánytermékeket szórakozóhelyen, üzemanyagtöltő
állomáson, újságárusnál, vagy más helyen tilos lesz árusítani.

Egységes színű és formakódú felirat a dohányboltok megkülönböztetésére

Az üzletnyitási jogosultság megszerzéséhez 2013. február 13.
napjáig kell pályázatot benyújtani a nemzeti fejlesztési miniszter
nevében eljáró Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. részére (melynek vezérigazgatója egyébként Gyulay Zsolt olimpiai
aranyérmes kajakozó). A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek
a megváltozott munkaképességűek, továbbá tartósabb ideig álláskeresők, illetve akik hosszabb napi nyitvatartási idővel, 5 évet
meghaladó időtartamban kívánják a trafikot üzemeltetni. A hos�szú távú, biztos, de alacsony nyereséget ígérő vállalkozással kapcsolatban bővebb információ, valamint a pályázati kiírás a http://
nemzetidohany.hu honlapon olvasható.
Dr. Sándor Mátyás

Továbbra is marad a jó erkölcs
Az Alkotmánybíróság az állampolgári jogok országgyűlési biztosának indítványa alapján – négy alkotmánybíró ellenzése mellett
– megállapította, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdése, valamint
143. § (4) bekezdésének e) pontja alkotmányellenes, ezért ezeket
megsemmisítette. Több település az önkormányzati rendeletében
szabálysértéssé minősítette és büntetni rendelte a belterületi közterületek életvitelszerű lakhatásra való használatát, illetve a belvárosban való tartózkodást. E rendeleteket az Alkotmánybíróság rendre
megsemmisítette. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa úgy
ítélte meg a kialakult jogi helyzet kapcsán, hogy a jogállamiságból
levezetett jogbiztonság követelményével összefüggő visszásság lehetősége merült fel, ezért hivatalból vizsgálatot folytatott le.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény említett
rendelkezései arra hatalmazták fel a helyi önkormányzatokat, hogy
megtiltsanak jogellenesnek nem minősülő közösségellenes magatartásokat, és büntető jellegű szankciókat helyezzenek kilátásba a
tilalmak megszegőivel szemben. A vizsgálat során az állampolgári
jogok országgyűlési biztosa megállapította, hogy a helyi önkormányzatok az országgyűléstől anélkül kaptak felhatalmazást, hogy
a jogalkotói hatáskör terjedelmét, annak kereteit a törvény kellő
részletességgel szabályozta volna. Érveit az alkotmánybírák többsége elfogadta.

Önkormányzatunk a tiltott, közösségellenes magatartásokról és
a bírságolás rendjéről szóló 14/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelete nem tartalmazott hajléktalanokra, koldusokra vonatkozó
rendelkezéseket, de ettől függetlenül – tiszteletben tartva az Alkotmánybíróság döntését – a képviselő-testület hatályon kívül helyezte rendeletét. Rendeletünk valós, égető társadalmi problémákat próbált kezelni, véleményünk szerint szabályozásra továbbra is
szükség volna, ezért reméljük, hogy a parlament új, alkotmányjogilag rendezett törvényi rendelkezéssel teszi lehetővé rendeletalkotásunkat. Addig is marad az erkölcs, a hagyomány és a kölcsönös
tisztelet.
dr. Aladics László aljegyző

Táborajánló kicsiknek és nagyoknak!
Bár a 15 éven át sikeresen működő „Mesetábor” befejeződött,
gyermekeink idén sem maradnak tartalmas kikapcsolódás nélkül
a nyáron. A számos lehetőség mellett az általános iskola idén új
táborozást hirdet július elejére hazánk egyik szép tájára.
Jelentkezés és bővebb információ Lovászné Török Magdolna
igazgatóhelyettesnél, táborvezetőnél a Kisiskolában, a 424-204-es
telefonszámon vagy a 30/5575023 mobilszámon.

Színjátszó, versmondó, játékos
kedvű fiatal és felnőtt kerestetik!

Az elkövetkező fél évben a Színjátszók Baráti Köre (SZIBAKÖ) a
Szent József Szabadidőparkban háromféle tartalmas szabadidős
programot kínál.
Hat alkalommal szervez drámás játszóházat, amelyre gyerekeket, felnőtteket egyaránt várunk. A program vezetője Basa Éva.
A versmondó körbe jelentkezhet az a fiatal és felnőtt, aki akár
versenyeken is megmutatná magát ebben a műfajban, szeretne
szebben verset mondani, vagy csak egyszerűen érdeklődik a versek
és az irodalom iránt. A program vezetője Bordásné Kovács Katalin.
A színjátszó körbe várjuk elsősorban azokat a középiskolásokat
és felnőtteket, akik vállalkoznak egy közös produkció létrehozására. A program vezetője Kovács Tímea.
Az első foglalkozás február 9-én, szombaton délután lesz. A játszóház 14 órakor, a színjátszóra és versmondóra jelentkezők részére
a megbeszélés 16 órakor kezdődik.
Jelentkezés és bővebb információ: Kovács Tímea 06-70/7018187,
vagy személyesen Bordásnénál.
A program a „Szociális városrehabilitáció Jászfényszaru fejlődéséért” projekt keretében elkülönített Alvég Programalap (JFSZ5.1.1/SzVR-2012) támogatásával valósul meg.
Katinka
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Újévi koncert újratöltve
Nem lehet könnyű dolga annak, aki évről évre újévi koncertet szervez. Főleg egy
olyan helyen, ahol a nézőtér soraiban nagy
többségben ugyanazok az emberek foglalnak helyet. Sokat törheti a fejét, latolgatva
a lehetőségeket, összehasonlítva az ajánlatokat, felhasználva az elmúlt évek tapasztalatait. Abban bizonyos vagyok, az a nemes
szándék vezeti, hogy a legjobb, a legszórakoztatóbb műsort tudja elhozni és átadni,
és ezzel újabb felejthetetlen élményhez
juttatni az igényes közönséget. Minden bizonnyal így van ez városunkban is, ahol negyedik alkalommal csendültek fel szebbnél
szebb dallamok 2013 első vasárnapjának
délutánján, az immár hagyományosnak
mondható újévi koncerten.
Már egészen korán elkezdtek szállingózni
a meghívottak, hogy a legjobb helyekről
láthassák a műsort, mintha csak sejtették
volna, az eddigieknél is jóval többen lesznek majd kíváncsiak az előadásra. A művelődési ház ajtajában kedves meglepetésben
volt részünk, Polgármester asszonyunk
mindenkit újévi jókívánságokkal, meleg
kézfogással köszöntött. Négy órára zsúfolásig megtelt a terem, szinte érezni lehetett
a levegőben a várakozást. A műsorlapot tanulmányozva előre látható volt, tartalmas
délutánnak nézünk elébe. Ami ezután következett, bátran kijelenthetem, igazi szórakozás, sok pillanatában valódi művészi

Szabó Krisztina és Berkes János

élmény volt. Miért mondom ezt? A legjobban egy festő palettájához tudnám hasonlítani az előadást, annyiféle szín, a színeken
belül még sok-sok árnyalat játszott benne,
a műfajok, stílusok, és a művészi előadásmód színes kavalkádja. A végén mégis ös�szeállt egy teljes egésszé, olyan összképet
alkotva, amely magában foglalta a fellépő
művészek, és a zenét szerető, értő közönség
összhangját. Az első és a záró részben Szabó Henrik Szalonzenekara játszotta a zenei

kíséretet. Nincs könnyű dolga a szalonzenekarban játszó zenészeknek. Sokkal kevesebben vannak, mint a nagyzenekarokban,
mégis ugyannak a feladatnak kell megfelelniük. Éppen ezért nagyobb a felelősségük
is az itt muzsikáló zenészeknek. Nem lehet
egy pillanatra sem kihagyni, koncentráltan, egymással tökéletes harmóniában kell
zenélniük, hangszerüket professzionálisan
kezelve, mert a legkisebb baki, bizonytalanság is rögtön feltűnik, kihallatszik. Erre
egyszer sem került sor az estén. A zenészek
jól bizonyították, mennyire összeszokott,
nemcsak a kottát, hanem talán egymás
lélegzetvételét is jól ismerő zenekarról van
szó, akik nemcsak nagyszerű kíséretet biztosítottak a fellépő művészeknek, hanem
mesterien adták elő J. Strauss és Lehár egyegy művét is.
A fellépő művészek közül elsőként Berkes Jánost kell megemlítenem, aki utánozhatatlan eleganciájával az első pillanatban
megnyerte a közönséget. De ami még
ennél is fontosabb, olyan hozzáértésről
tett tanúbizonyságot, amely csak a sokévi
tapasztalattal, értékes múlttal rendelkező
művészek sajátja. Hangja egészen másképp
szólt, amikor operát, operettet, vagy nótát énekelt, gesztusai tökéletesen illettek
mindhárom műfajhoz.
A „fajsúlyosabb” műfaj is képviseltette
magát. Galambos Lívia előadásában igazi operaslágerek csendültek fel, francia és
olasz zeneszerzők legszebb, szoprán hangra írt áriái. Puccini Bohémélet és Gounod
Rómeó és Júliájából énekelt egy-egy nagy
technikai tudást és kiváló hangi adottságot
igénylő áriát, és Johann Strauss Denevér
című operettjéből a Kacagó dalt.
Hozzájuk csatlakozott Szabó Krisztina,
aki több szép produkcióval is megörvendeztetett bennünket. Tőle hallhattuk Lehár Víg özvegyéből a Vilja-dalt, Bernstein
West Side Story-jából a Somewhere című
dalt is. Berkes János nagyszerűségét mutatja, hogy tökéletes partnere tudott lenni
mindkét művésznőnek, opera és operett
duettben is.
Az este igazi meglepetése több fiatal művész bemutatkozása volt. Báder Ernő a hegedű, Kéméndi Tamás a tangóharmonika
született virtuóza. Fiatal koruk ellenére
mesterein bánnak hangszerükkel.
Dobák Attila sokak kedvence Jászfényszarun, nem véletlenül. Az itteniek szeretetére most is rászolgált, hiszen négy
műsorszámmal is szórakoztatta a nagyérdeműt. Sokoldalúságát jól bizonyította,
hogy nagyszerűen énekelt operaáriát, régi
és filmslágert is.
Különleges színfoltjai voltak az estének a
fellépő fiatal előadó hölgyek. Herczeg Flóra már bizonyított „A Társulat” c. szerepválogató műsorban, és most a mi színpadun-

Tóth Tibor és Győriné Dr. Czeglédi Márta
polgármester asszony köszöntik a vendégeket

kon is. Barna Zsuzsanna sanzonénekes egy
régi Zerkovitz dalt, és egy valódi francia
sanzont énekelt. Előadása igazán eredeti,
erőteljes, magával ragadó volt. Kövesdi Éva
is két dalt adott elő, a Moulen Rouge-t varázsolva néhány tűnő percre a színpadra.
A fellépők sorának még mindig nincs
vége! Baráth Zoltán valódi komikus módjára énekelte a régi kuplékat. Ha Daru Péter hangja és arca valakinek ismerős volt,
az talán azért lehetett, mert a 2012-es
X-faktorban többször is képernyőre került.
Révész Géza előadásában két pop ikon egyegy dalát hallhattuk.
Tánc nélkül elképzelhetetlen egy ilyen
műsor. Bóbis László sztepptánc világbajnok és Bulyáki Ákos megmutatták nekünk
milyen is a vérbeli sztepptánc. Amikor a
széttépett újságpapírból is zenét csaltak
elő, az egészen briliáns volt. A közreműködő táncművészek mozgása elárulta,
hogy klasszikus baletten nevelkedtek, sok
fellépés van már mögöttük. Nekem úgy
rémlik, az egyik hölgy feltűnik Huszárik
Zoltán legendás filmjében a Szinbádban.
A másik kísérő zenekarról, a Gonda László Quartettről elmondhatjuk, a legjobbak
közé tartoznak hazánkban. Az est legeredetibb pillanatai közé tartozott, amikor jazzt
játszottak, csak úgy egyszerűen jammeltek,
tették ezt olyan könnyedén, – nemcsak a
közönséget, hanem mintegy magukat is
szórakoztatva –, amelyre csak igazi zenészek képesek.
Az, hogy az idő múlását nem is érzékeltük bizonyítja, hogy igazán jó volt a koncert. Kifelé menet sok mosolygós arcot
lehetett látni. Biztos vagyok benne, az esti
hóesésben hazafelé tartva nemcsak én kaptam magam azon, hogy jókedvűen dudorászom.
Szarka Gáborné Judit · Fotók: Pál Alíz
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Dobák Attila egy sikeresnek induló énekpálya küszöbén
Dobák Attila Budapesten 1985.01.30-án
született. Az Apáczai Csere János Gimnáziumban 2003-ban érettségizett. 2003-tól
2007-ig a Közgazdasági Egyetemre, 2005-től
2007-ig a Bartók Béla Konzervatóriumba
járt. Az egyetem és a konzervatórium elvégzése után, 2008-ban Olaszországban Lecceben,
Mario Canana olasz operaénekestől tanult
éneket. 2011 szeptemberétől Bostonban a
Longy School of Music of Bard College-ban
– mint master operaszakos hallgató – tanul.
Énekművészi diplomáját ez év decemberében
kapja meg.

tem az iskolai szünidőt. Ahogy nagyszüleim
szerették hallgatni ezeket, mellettük játszva,
dalolva úgy kezdtem el én is megismerni őket
és megszeretni a zene és az ének varázslatos
világát.
Milyen zenei és ének tanulmányokat folytattál eddig?
Kisrác koromban szaxofonozni szerettem
volna, mert úgy gondoltam, hogy pont ez a
hangszer az, amivel a női szíveket leginkább
meg lehet hódítani. Sajnos a korom folytán
– 7 éves voltam – ez a hangszer akkor túl
nagynak bizonyult és helyette a furulya lett
az, ami bevezetett a zene világába. Utána klarinétozni tanultam és kb. 5 évig játszottam
ezen a hangszeren. A szaxofonig aztán sajnos
nem jutottam el, de az előbb említett két zenei hangszeren sikerült megszereznem mindazokat a zenei alapokat, amelyek később az
éneklés felé nyitottak utat.
Gimnáziumi éveim alatt kezdtem el énekelni tanulni Sass József tanár úrnál, aki Sass
Szilvia operaénekesnő édesapja volt. Szigorú,
de mint nagyon kedves ember és kiváló muzsikus él ő emlékeimben. Pedagógiája nagy
motivációt váltott ki bennem ahhoz, hogy
felvételizzek a Bartók Béla Konzervatórium

egyetem és a konzervatóriumi évek befejeztével úgy döntöttem, hogy a zenei pályán
maradva, mint leendő operaénekes folytatom
tovább utamat.
Mivel a közgazdasági egyetemet, mint államilag finanszírozott diplomás hallgató fejeztem be, ezért csak költségtérítéses módon
tanulhattam volna tovább itthon a Zeneakadémia énekszakán. Ez a tény vezetett el
ahhoz, hogy külföldön próbáljak szerencsét
a zenei tanulmányaim folytatását illetően.
Az USA-ba két helyre is beadtam meghirdetett ösztöndíjra pályázatomat. Ismerve az
Egyesült Államok felsőoktatási rendszerének
rugalmas kereteit, úgy gondoltam, hogy a
„lehetőségek hazájában” akár mint végzett
közgazdász is szerencsét próbálhatok a művészi pályán. Végül választanom kellett, mert
mind két pályázatomat kedvezően bírálták el.
Így kerültem be és lettem ösztöndíjas operaszakos hallgató Boston egyik zenei konzervatóriumába, a Longy School of Music-ba.
A kinti napjaim rengeteg tanulással, gyakorlással és munkával telnek. Minden nap
reggel kilenckor kezdem az iskolát és kb. este
10-11-ig bent is vagyok. Hétvégén templomban énekelek vagy gyerekeket tanítok énekre,

Dobák Attila a CD album borítóján
Sárközy József zongoraművésszel
Dobák Attila az „Autumn Leaves” című
CD dalgyűjteményével újítóként szeretné
letenni névjegyét a popera műfaj mellett. Attilát a dalok sok oldaláról mutatják be; míg
egyszer a romantikus és optimista fiút hallhatjuk, máskor egy drámai és szenvedélyes
férfi énekét fedezhetjük fel előadásában. Az
album érzelmes, fiatalos és újító; a klasszikus
pop autentikus érzésvilágát közvetíti. Az énekes így vall saját albumáról: „Már kezdettől
fogva többet jelentett nekem ez az album,
mint egy klasszikus értelemben vett felvétel.
A megszokott előadások és feldolgozások helyett valami szívből jövőt és egyedit akartam
alkotni.”
Hogyan jutott el idáig, arról többet a vele
készült riportból tudhatunk meg.
Az identitásod Édesapád révén jász és fényszarui gyökerekkel is bír. Az elmúlt hét évben
az iskolai és FÉBE bálon már többször nagy
sikerrel énekeltél. Az olvasókat biztosan érdekli, hogy honnan ered, vagy miből adódik
a zene és ének szereteted?
Nagyon jól emlékszem, hogy az első nagy
zenei élményem az Demjén Ferenc, „Szerelemvonat” című számához fűződik, amikor
5-6 éves lehettem. Talán ennek az előadónak a varázslatos hangja volt az, ami kiváltott bennem valami olyan különleges érzést
a zene és a dallamok világa iránt, ami a mai
napig tart.
Jászfényszarun nagyszüleimnél leginkább
a régi operettek zenéjére emlékszem vissza.
Ezek mindig hangosan szóltak nagyapám
rádiójából, amikor nyaranta náluk töltöt-

Tavalyi szereplés Amerikában. Jelenet Donizetti Szerelmi bájital c. operájából.
(Dobák Attila jobbról a negyedik.)
ének szakára. Mikor sikerült felvételt nyernem ebbe a csodálatos zenei intézménybe,
azután három évig rengeteg énektanárom és
zenei nevelőm akadt a tanulmányi évek alatt.
Az iskola befejeztével szerettem volna továbbtanulni és később, mint hivatásos zenész és
énekes a zenei pályát tovább folytatni. Így vezetett el utam külföldre, Boston* egyik konzervatóriumába, a Longy School of Musicba, ahol most jelenleg is tanulok.
Közgazdász diplomával a zsebedben egy
újabb diploma megszerzésének küszöbén
vagy, távol a hazától Bostonban folytatsz tanulmányokat. Szólnál erről, hogyan kerültél
ki, hogyan telnek ottani napjaid?
A közgazdasági egyetemi éveim alatt már
a Bartók Béla Konzervatóriumba jártam. Az

néha pedig bostoni „haknikon” veszek részt,
hogy eltartsam magam, mert az ösztöndíj
csak a tandíjat fedezi. Azt hiszem, mint minden más művészi pályának, egy – remélhetőleg – hosszú zenei pályának a kezdete is elég
rögös a színpadi deszkákig, és ezért sok olyan
dolgot is kell csinálnom a mindennapokban,
amihez nem mindig fűlik a fogam.
Megjelent első Dobák Attila CD melyen ös�szesen 12 számot énekelsz, és Sárközi József
kísér zongorán, szólnál a megjelenés körülményeiről, esetleg további kiadási tervekről?
A klasszikus zene mellett nagyon szeretem a
könnyűzenét is és ez a CD lett az első „kísérletem” ebben a műfajban. Amikor Sárközi József bár-zongoristával a múlt nyáron találkoztam először én elmondtam neki a tervemet és
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elképzelésemet, a CD stílusát és műfaját illetően, azonnal megértett, és mint virtuóz jazzzongorista és zseniális zenész segített abban,
hogy mindez létre jöjjön.Mint klasszikus zenén tanult énekes szerettem volna bemutatni
művészi elképzelésemet a könnyűzene, a pop
rugalmas, felszabadult világában.
Sárközy Józseffel megismerkedésünk után
azonnal közvetlen baráti viszony alakult ki
közöttünk. Egy nagyon kedves, melegszívű
embernek tartom őt, akinek zeneisége, szakmai felkészültsége mindig elkápráztat. Remélem még lesz alkalmam vele dolgozni a jövőben és együtt zenei terveket, elképzeléseket is
megvalósítani.
Végleg eldöntötted-e már, hogy a közgazdász diplomádat a szögre akasztod és csak az
éneklést választod?
Az a tény, hogy van egy közgazdász diplomám, mindig megnyugtat, ha csak arra gondolok, hogy a jövőben nem tudok olyan a zenei karriert felépíteni, ami anyagi biztonságot
is nyújtana számomra.
Egy gazdasági diplomával a mai napig jobban el tudnék helyezkedni, mint egy művészeti diplomával.
Ha a művészi pálya anyagi biztonsággal is
párosul, akkor lehet egy csodálatos életút,
de ha az abba belefektettett munka és energia nem térül meg, azaz már nem nyújt lelki
örömet és kiegyensúlyozottságot a mindennapokban anyagi bizonytalanságok miatt,
akkor azt hiszem már inkább érdemes közgazdászként kiteljesíteni az életet.
Nagy sikert arattál az újévi koncerten, talán
most volt módodban ilyen jellegű komplett
műsorban Jászfényszarun először szerepelni,
milyen érzés volt és mit jelentett ez számodra?
Nagyon jól éreztem magamat ezen a nagyon jól felépített és megszervezett újévi
koncerten. Úgy gondolom, Gonda László
kiválóan összeszervezte a zenei „csapatot” és
egy nagyon színes és szórakoztató műsorral
tudtunk előállni a közönségnek.
Nagyon élveztem, hogy az ő zenekarával
léphettem fel és velük énekelhettem. Mint
szólóénekes is szeretek szerepelni, de sokkal jobban szeretek egy jó csapattal együtt
zenélni. Remélem még lesz rá alkalmam,
hogy majd újra felléphessünk együtt Jászfényszarun.
Kérünk, legközelebb hozzál magaddal a
CD-ből, hogy megvásárolva odahaza is meghallgassuk énekszámaidat. Ének tanulmányaid befejezéséhez és választott pályádhoz
sok sikert kívánunk.
Kívánom, hogy minden álmod valósuljon meg, maradj meg ilyen egyszerű, szerény embernek „művésznek”, mint ahogyan
megismertünk. A Téged ismerő fényszaruiak
nevében is mondhatom, nagyon büszkék vagyunk Rád.
Tóth Tibor
*Boston az Amerikai Egyesült Államok
Massachusette államának fővárosa, az 1630as alapításával egyben az USA egyik legrégibb
városa is. Lakóinak száma 625 ezer, környező
agglomerációs településekkel együtt 4,5 millió.

21

Buszacsa, azaz Nyíregyháza és teremkrossz
A terepmotorozásnak ez a furcsa és egyedi
fajtája és Nyíregyháza közös története már
több mint 10 évre nyúlik vissza, így ez egy
tradicionális verseny országunkban. Furcsa
attól, hogy a verseny fapadlón zajlik, ami igen
szokatlan dolog a versenyzőknek is és a nézőknek is. Amellett, hogy ez a talaj igencsak csúszik, a szervezők még nehezítik a versenyzők
dolgát, hiszen nehéz akadályokat építenek fából. Egyedi azért, mert ilyen verseny már Európában nincsen, mára már csak Magyarországon rendeznek ilyen típusú versenyt, ezért
rengeteg nemzetközileg elismert versenyző is
ellátogat ide, hogy szerencsét próbáljon, ezzel
emelve az esemény színvonalát.
A versenyt 2012. november 17-18-án rendezték a nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnokban, a helyiek röviden csak Buszacsának
hívják ezt. Az indulásom elég sokáig kétséges
volt, hiszen 2012-ben nagyon sok versenyen
vettem részt, és ez volt az évben az utolsó,

im sok fejfájást okoztak nekem, hiszen a pálya nagyon szűk, és előzni nem igazán lehet,
így a rajt döntő szereppel bír. Az előfutamból
nem tudtam egyenes ágon továbbjutni a középdöntőbe, de a reményfutamból végül is
bejutottam. Majd innen bejutottam az amerikai döntőbe, ami 3 futamot jelent egymás
után úgy, hogy az utolsó kettő kiesik. Elsőként tízen kezdtünk, majd sikerült bejutnom
a 3. futamba is, amivel már elégedett voltam,
hiszen előzetesen csak ennyi volt a célom. A
rajtom jól sikerült, és az 5. helyen motoroztam, majd az előttem lévők hibáztak, kisebb
dulakodásba kezdtek, egymást okolva a hibáért, így én feljöttem a 3. helyre, amit sikerült
is megőriznem. Nagyon elégedett voltam,
hiszen túlteljesítettem az elvárásaimat. Másnapra ugyancsak a döntőig akartam jutni.
Vasárnap, ahogy a versenyzők felveszik a pálya ritmusát, szokásos dolog, hogy mindenki
gyorsul, ez alól én sem voltam kivétel. Az idő-

Balról jobbra: Déczi Balázs (kékben), Tóth Ádám, Pető Ádám
ezért kérdéses volt, hogy induljak vagy ne.
Végül a csapatom segítségével - akik erre a
hétvégére kölcsönadtak egy KTM motort,
ami tökéletes ezekhez a körülményekhez –
úgy döntöttünk, részt veszünk. Tavaly már
indultam egy nagyon hasonló versenyen, Budapesten, ami az első teremkrossz versenyem
volt, de akkor a verseny újdonsága miatt csak
az amatőr kategóriában próbálkoztam. Most
év végére úgy éreztem, hogy a profik között
van a helyem, így le is adtam a nevezésem a
nemzetközi profi kategóriában, ahol a 30 induló között velem együtt csak 5 magyar volt.
17-én, szombaton reggel elindultunk a
verseny helyszínére, letudtuk a kötelező nevezést, illetve gépátvételt, és vártam, hogy
negyed 11-kor az első edzésemet megkezdve
ismerkedjek a szűk, keskeny és trükkös pályával. Az első és a második edzésem is még
délelőtt lement. Éreztem, hogy még szoknom
kell ezeket a feltételeket, 2 x 10 perc edzés
nem elég mindenre, de a lelkesedés megvolt,
mivel sokszoros magyar bajnokokkal voltam
egy mezőnyben. Délután 5 órakor megkezdődött a műsor, hiszen ez az esemény egy
egész estés műsort is ígér a nézőknek az izgalmas versenyek mellett. Ezen a napon a rajtja-

mérőkön magabiztos motorozással a 4. helyet
szereztem meg. A nyitó műsor 4-kor kezdődött. Az előfutamban ugyancsak problémák
voltak a rajtommal, így maradt a reményfutam, amit megnyertem. A középdöntőből
továbbjutottam az amerikai döntőbe, ami hasonlóan zajlott, mint szombaton. Mind a két
futamból továbbjutottam, így ott találtam
magam a hétvége utolsó versenyén. Sikerült
egy jó rajtot vennem, majd a rajt után egy
tömegbukás alakult ki, amit elkerültem, és a
2. helyre kerültem. Hatalmas csata alakult ki
a 2. helyért, ment a lökdösődés, hiszen másképp nem lehet előzni. Jól védekeztem, és 2.
helyen értem célba, a két nap összesített eredménye alapján pedig 1. lettem. Hihetetlen
boldogság fogott el, legyőztem a többszörös
bajnok csapattársamat, Grillmayer Gábort,
aki hatalmas rutinnal rendelkezik ezen a
versenyen és sok nemzetközi nevet is! Hálás
vagyok ezért a csapatomnak, a szponzoraimnak, a segítőimnek és persze a barátaimnak és
a családomnak.
2013-ban is teremkrossz versennyel indul
az év Budapesten, a Syma csarnokban február 2-3-án, ahol szeretnék én is eredményesen
Pető Ádám
helytállni.
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Sakksikerek Martfűn
December 8-án a térségre narancssárga riasztást adtak ki, így kicsit
tétováztunk az indulással. A reggeli találkozásunkra hagytuk meg a döntést. Minden megjelent szülő lelkesen az indulásra voksolt, így 7 órakor
nekivágtunk a nem rövid úti célunknak. Az időjárás végül kedvezett az
úton, és a várt sikerek sem maradtak el, kár lett volna az elhozott dicsőségeket másnak hagyni.

érkeztek versenyzők, és természetesen indult az ifjú helyi sakktehetség,
Czakó Patrik is, aki Gáspár Imre, az általános iskola sakkszakköre vezetőjének tanítványa. A játszmák megkezdése előtt városunk polgármestere, Győriné dr. Czeglédi Márta köszöntötte a versenyző mestereket,
nagymestereket, majd elindult a svájci rendszerű, kilenc fordulóból álló,
kétszer tízperces rapid versenyek sora. A játszmák délutánba nyúlóan
folytak, egészen 14 óráig, mikor is eredményhirdetéssel végződött a harcos délelőtt.
Kép és szöveg: Pál Alíz

Foci-hírek

Iskolánkat 9 tanulónk képviselte:
- lányok: Nyers Lili (1.a): 1.hely,
I. korcsoport:
		
Kotán Eszter (2.b): 2. hely
- fiúk:
Polatschek Péter (2.a): 8.hely,
		
Novodomszky Tibor (2.a):9. hely
II. korcsoport:
- lányok: Kovács Lilla (4.c): 1.hely
- fiúk:
Balázs Lehel (4.c): 2. hely,
		
Nyers Dániel (4.a): 3. hely
Berényi Levente (6.a): 4. hely,
III. korcsoport: - fiúk:
		
Szücs Levente ( 6.c): 5. hely
Végül 5 éremmel (2 arany, 2 ezüst és egy bronz) térhettünk haza,
újabb hírnevet szerezve ezzel iskolánknak és Jászfényszarunak.
Köszönet az általános iskolának, hogy elmehettünk erre a megmérettetésre is, és köszönet a lelkes szülőknek, akik már sokadszor bizonyítják, hogy mi már szinte egy kis „sakkcsalád” vagyunk.
Kép és szöveg: Fáczán Izabella

Sakknak áll a világ!
A III. Jászfény Versenyen jártunk

A sakk egy évezredes múltra visszatekintő előkelő, rangos sportág,
melyben hazánk nagyhatalomnak számít. Szűkebb hazánkban, Jászfényszarun is többen hódolnak e szenvedélynek. Előző lapszámunkban
beszámoltunk a gyermek sakkversenyről, ám decemberben újabb versenynek adott otthont Jászfényszaru, amire ezúttal a felnőtt korosztály
profi versenyzőit várták. A III. Jászfény Verseny országos felnőtt sakkverseny december 27-én délelőtt 9 órától zajlott a Flamingó Étterem és
Pizzériában. A decemberi délelőttön más települések mellett Szolnokról, Újszászról, Abonyból, Jászapátiról, Martfűről és Rákóczifalváról is

A rövid téli pihenő után valamennyi csapatunk megkezdte a felkészülést a tavaszi idényre. Felnőtt csapatunk már túl is van idei első erőfelmérőjén! A megyei csapatok számára kiírt Csábi József Teremlabdarúgó
Kupa selejtezőcsoportját veretlenül nyerte Jászberényben, így bejutott a
február 02-án Kunhegyesen megrendezésre kerülő megyei döntőbe. A
selejtezőben Jászjákóhalma, Szászberek és Jászboldogháza ellen maradt
veretlen a csapat. Itt mutatkozott be csapatunk új vezetőedzője, Szabó
Zoltán, aki együttesünk aktív játékosa volt az őszi szezonban, most viszont már a szakmai munkáért lesz felelős. Zoltán játékos pályafutását
a Vasas SC-ben kezdte, majd a Tatabánya színeiben lett NB II-es labdarúgó. Később szerepelt a REAC és a Jászberény színeiben, majd rövid
ausztriai légióskodás után került egyesületünkhöz. Edzői pályafutását a
Jászberényi SE utánpótlásában kezdte, máig aktív ezen a téren, UEFA
B licenszes végzettséget szerzett edzőként. Munkájához sok sikert kívánunk, reméljük sikerül feljutó helyre kormányoznia csapatunkat!
Vitányi Szabolcs
Mozogjanak sokat!

Kézilabda csapatunk is készül
a tavaszi szezonra!
Női kézilabda csapatunk január 3-án kezdte meg a tavaszi szezonra
való felkészülést.
Ahogy az lenni szokott, vannak néhányan, akik az őszi szezonban ös�szeszedett sérülések miatt nem lehetnek egyelőre a csapattal. A versenysportban előfordulnak sérülések, melyek az adott sportágra jellemzőek.
A kézilabda esetében az ujjtörések és a szalag-szakadások fordulnak elő
legtöbbször, a sportág dinamikája és a rosszabb labdafogás eredményeként.
Ennek ellenére, aki egyszer ezt a sportágat választotta, az egy valóban
látványos, gyors és kreatív játék részese lesz, melyet nagyon meg lehet
szeretni. Szerencsére, Magyarországon egyre népszerűbb a kézilabda
sport, ezért is került be az 5 kiemelt sportág közé.

Csapatunk felkészülése során részt vesz egy teremtornán január 26án, Kókán, ahol 10 órakor a helyi, Pest megyei bajnokságban játszó
csapattal kezdünk, majd 12 órakor Tápiószentmárton csapatával mérkőzünk.
Minden, a csapatunk, vagy a sportág iránt érdeklődőt szeretettel várunk. És hogy milyen vidáman is készülünk a mérkőzésekre, a csatolt
Kép és szöveg: Gere Ferenc edző
kép megerősíti.
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Rendőrségi hírek
Tisztelt Olvasó!
Tavaly közvetlenül a Karácsonyi Ünnepek
előtt vált ismertté, egy idős hölgy sérelmére
elkövetett rablás bűntett. Az ismeretlen személyazonosságú elkövető délutáni időszakban
érkezett a kiszemelt ingatlanhoz, elterelte a 92
éves asszony figyelmét, bejutott annak házába,
és ott kutatást végzett, értékei feltalálása érdekében. Felszólította az idős nénit ékszereinek,
készpénzének átadására, aminek Ő nem tett
eleget. Ekkor alkalmazott vele szemben erőszakot, és fenyegetést a rabló, majd 2.000 Ft
készpénz „zsákmánnyal” távozott a helyszínről. A sértett másnap reggel mondta el szeretteinek az eseményt, akkor jutott a hatóság
tudomására a bűncselekmény.
A nyomozás nagy erőkkel vette kezdetét,
adatgyűjtés, a kamerarendszer adatainak elemzését követően 3 órán belül előállításra került
az a 24 éves helyi lakos fiatal férfi, akit ös�szefüggésbe hozott a rendőrség a cselekmény
elkövetésével. A fiatalember 6 hónappal ezt
megelőzően szabadult 5 éves börtönbüntetését kitöltve, amit rablás bűntett elkövetése miatt szabott rá a bíróság. Az elkövető beismerte
tettét, előzetes letartóztatásban várja a bíróság
döntését.
Januárban egy 80 éves egyedül élő
jászfényszarui idős néni távozott házából a
délutáni sötétedés körüli időszakban, és betegségéből kifolyólag nem talált vissza a Sallai
utcában található otthonába. Távozása körülményeivel kapcsolatban érdemi információ
nem állt rendelkezésre. A rendőrség a rokonok

bejelentését követően velük együtt a néni keresését megkezdte, amit az éjjeli időszakban a
köd is nehezített. A civil szervezetek, polgárőrség, közterület felügyelet, helyi önkéntes tűzoltóság, civil önkéntesek bevonását követően
széles körű adatgyűjtés került végrehajtásra, a
délelőtti órákban az eltűnt hölgy feltalálásra
került több kilométer távolságra otthonától
külterületen. A téli hidegben áthűlt asszony
életét nem sikerült megmenteni a kiérkező
orvosoknak.
Az esettel kapcsolatban széles körű összefogás volt tapasztalható a városban, és a környező településekről, Jászágóról, Pusztamonostorról is érkeztek segítők.
Tanulságként említhető, hogy akinek idős
rokona van, lehetőségeihez mérten kíséreljen
meg gondoskodni a rendszeres, napi szintű
felügyeletükről, személyesen vagy segítők,
szomszédok által. A baj pillanatok alatt bekövetkezhet, de kellő körültekintéssel, elővigyázatossággal csökkenthető annak esélye, hogy
az idős személyek sértetté, áldozattá váljanak.
A rendőrség idén is folytatja az idős személyek
személyes felkeresésével végrehajtott felvilágosító tevékenységét.
Bűnügyi szempontból kiemelt fontosságú továbbra is a FALOPÁSOK megelőzése,
ennek érdekében rendszeres ellenőrzéseket
hajtunk végre az erdőkben, és a közutakon
egyaránt.
Tavaly decemberben nyújtott hatékony segítséget hatóságunk egy jászfényszarui fiatal
férfi részére, aki elhunyt nagymamája által

örökölt értékeivel kívánt rendelkezni, ennek kivitelezése
érdekében segítő szándékot
mutató személyek jelentkeztek a város lakói közül. Az
örökség több millió forint
volt értékpapírban, ami ideiglenesen kikerült a fiatalember
birtokából. Ezt követően bizalmatlan lett a segítőként fellépőkkel szemben, megkereste
a rendőrőrs munkatársát.
A rendőrségi intézkedést követően az értékek
visszaadásra, a város Polgármesteri Hivatala
közbenjárásával biztonságos ügyvédi letétbe
kerültek.
A tél folytatódik, a közlekedésben az időjárás fennakadásokat okozhat, ezt vegyék figyelembe utazásaik tervezésekor, és csak kipihent
állapotban, feltöltött mobiltelefon, takaró,
élelem birtokában, jól felkészített járművel
induljanak útra.
Felhívom a figyelmüket, hogy az ingatlanaikat, és a járműveiket zárják be (zárják le) akkor
is, ha a jármű az udvaron, vagy az üzlet előtt
parkol, ne legyen a bűnelkövetők könnyű célpontja. A figyelmeztetésem a kerékpárokra
kiemelten vonatkozik!
Elérhetőségek:
Telefon: 107, 112,
Rendőrőrs: +36-70/330-7626,
Fax: 57/422-138

Terenyi Imre rendőr főhadnagy
Rendőrőrs parancsnok

Árvízvédelmi képzésen jártunk

Előző lapszámunkban a területi műszaki mentő (árvízvédelmi)
komplex csoport helyi szervezeteinek év végi képzéséről adtunk hírt.
A december 19-én megtartott oktatás résztvevői az eddig megszerzett
elméleti és gyakorlati tudásanyagot frissítették fel. A délelőtti oktatást a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője, Fózer Tibor tűzol-

tó alezredes, és a kirendeltség polgári védelmi felügyelője, Horti Brigitta
tűzoltó százados valamint Kovács Ferenc, a megyei vízügyi igazgatóság
képviselője tartotta. Az elméleti tudás felfrissítése után a START-ház
udvarán gyakorlati képzés is lezajlott: homokzsákok töltése és elhelyezése volt a feladat.
Kép és szöveg: Pál Alíz
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Köszönetet mondunk a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek,
akik édesanyánk, nagymamánk, dédink,

özv. Jáger Béláné
Farkas Piroska
temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja
Emlékezés

Megemlékezés

VERES IMRÉNÉ
Magyar Erzsébet
halálának 2. évfordulójára.
„Feledni soha nem fogunk, a Sors bármerre vezet.
Emléked szívünkbe véstük, A szív pedig soha nem feled.”
Keresztlánya és családja
Emlékezés

Ézsiás Gáborné
halálának 1. évfordulójára.
,,Még éltél, Te voltál mindenünk,
míg élünk, érted fáj szívünk.
Veled terveztük a boldog jövőt, szépet.
De a kegyetlen sors mindent összetépett.
A múltba visszaemlékezve, valami fáj.
Valakit keresünk, aki nincs már. Nélküled szomorú, üres a házunk,
még most sem hisszük el, hogy hiába várunk.”
Szerető családja
Emlékezés

TÖRÖKNÉ HARMATH ILONA
halálának 15. évfordulójára emlékezünk.
„Lelked csendesen messzire szállt,
Nincs a világon olyan veszteség,
ami ennyire fáj.
Hiába keresünk, hiába várunk,
Nélküled vigaszt sohasem találunk.”
Szerető családod
Emlékezés

BARANYI JÓZSEF
halálának 12. évfordulójára.
„Mérhetetlen fény ragyogjon Néked!
Pihenj az ég ligetében.”
Szerető családja
Emlékezés

KUN JÓZSEF
halálának 7. évfordulójára.
„Bármilyen gyorsan múlnak az évek,
emléked nem halványul,
mert a szeretet olyan virág, ami megmarad egy életen át.”
Szerető családod
Emlékezés

Johancsik István
halálának 22. évfordulójára
Szerető családja
Fájó szívvel emlékezünk

FARAGÓ JÁNOS
halálának 1. évfordulójára.
„Számunkra Te sohasem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Felesége, lánya és családja

BALÁZS TIHAMÉR
halálának 22. évfordulójára és felesége,

BALÁZS TIHAMÉRné
halálának 4. évfordulójára.
„Ők, akik annyi szeretetet adtak,
Ők, akik mindig mellettünk álltak.
Ők, akik sosem kértek, csak adtak,
Ők, akik annyira élni akartak.
Ők, akik ott vannak, ahol már nincs fájdalom,
Csak örök béke és nyugalom.”
Szerető fiuk, menyük és családja.
Emlékezés

CSÁKI IMRE
halálának 5. évfordulójára.
„A fű, a fák, a nyíló kis virágok,
A völgy, a domb, mind emlékeztet rád.
A Nap, a Hold csak rólad mesél,
Mi volt, hogy volt, ezt suttogja a szél.
Tudjuk, lelked már más úton jár, Visszahozni őt nem tudjuk már.
Az égiek oltáráról várjuk válaszod, Segíts, hogy eljusson hozzánk gondolatod.
Nyíljon az utadon millió virág, Legyen neked nyugodt a lelki világ.
Ragyogjon rád ezernyi csillag, Jóságos lelked örökre velünk van.”

Szerető feleséged, fiad, menyed
Fájó szívvel emlékezünk

ÉZSIÁS SÁNDOR
halálának 1. évfordulójára.
Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál itt, az emlékeket.
Bennünk él egy arc és végtelen szeretet, amit tőlünk, soha de soha senki el nem vehet.
Hiányodat feldolgozni nem lehet. Csak próbálkozunk élni nélküled.”

Szerető családod

Decemberi anyakönyvi hírek
SZÜLETETT: Dávid Kitti (Hidi Erzsébet)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Vig Éva és Szekeres Zoltán.
ELHUNYTAK: Bajnóczi Rafaelné Urbán Rozália (82),
Bittner Sándor (64), Juhász János (46), Mészáros Pál (68),
Nagy Antalné Nagy Ilona (86), Rácz Lajosné Baranyi Matild (68).

Szerkesztőségi fogadóóra…
…minden pénteken 9-11 óráig
a művelődés ház földszinti termében.
Telefon: +36-30/3488-935
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Köszönetet mondunk mindenkinek, akik szeretett halottunk,

id. PÉTER JÓZSEFNÉ
szül. DOBÁK ILONA
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút hoztak.
„Betakar a föld, amit úgy szerettél,
Szívünk hozzád már el nem ér.
Köszönjük szereteted, nyugalmas szép álmot kívánunk Neked.”
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak,
volt munkatársaknak,
szomszédoknak, ismerősöknek, akik

JÁGER MIHÁLY
temetésén részt vettek,
sírját a szeretet virágaival borították
és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Ingyenes lesz az újságunk
a jászfényszarui családoknak
Jászfényszaru város önkormányzata az ügyfélbarát önkormányzatiság
érdekében szeretné minél szélesebb körben tájékoztatni a lakosságot a
közügyekről, a lakosságot érintő fontos döntésekről. Ezért a Képviselőtestület úgy határozott a decemberi testületi ülésen, hogy támogatja a
Mi újság Fényszarun? eljuttatását a lakossághoz.
Kérjük, kísérjék figyelemmel az újságban megjelenő önkormányzati
híreket, hogy jogkövető polgárokként eleget tehessenek kötelezettségeiknek, s érvényesíthessék jogaikat.
Ebben az évben minden jászfényszarui lakott ingatlanba eljut a Mi újság Fényszarun? 1 példánya. Akik ezen felül szeretnének plusz példányt
vásárolni, azt az É+J Kisáruházban (Ézsiás Dénesnél) megtehetik.
Az árus példány 200 Ft-ba kerül. Vidéki és külföldi olvasóink továbbra is előfizethetik az újságot. Vidékieknek 4.620 Ft-ba, külföldieknek
9.420 Ft-ba kerül az újság, az összegek a postaköltséget is tartalmazzák.
Az előfizetés díja feladható postai csekken a szerkesztőség címére: Mi
újság Fényszarun? szerkesztősége 5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. 1. vagy
átutalható az önkormányzat 11745035-15732877 számú számlájára.
Ezúton mondunk köszönetet terjesztőinknek, akik hosszú éveken át
vállalták a Mi újság Fényszarun? árusítását, nevezetesen: Kovács Lászlóné Szabadság u.,Reál Diszkont Szabadság u., Kleopátra Patika Szabadság u., Papírbolt József A. u., É+J Kisáruház Szabadság u., Kör Diszkont
A szerkesztőség
Szabadság u, Városi Könyvtár Fürst S. u.

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

Gipszkarton
2x1,2 (2,4m2/tbl)
- 9,5 – 1.090/tbl
- 12,5 – 1.290/tbl
- 12,5 impregnált – 1.960/tbl
- 12,5 tűzálló – 1660/tbl

OSB lap
2,5 x 1,25 (3,125 m2/tbl)
- 6 mm 2.600/tbl
- 8 mm 2.800/tbl
- 10 mm 3.400/tbl
- 12 mm 3.900/tbl
- 15 mm 4.900/tbl
- 18 mm 5.800/tbl
URSA 5/10 Üveggyapot - 3.500/tekercs · 17,5 m2/tekercs/5 cm
- Bútorlap, rétegelt lemez, hajópadló, lambéria raktárról!
Tüzelőanyagok
Keményfa brikett: 10 kg/doboz/590
Kalodás tüzifa: 26.900/kaloda/1,75m3
Hasogatott tüzifa (akác, bükk, tölgy, gyertyán)
Lengyel kazánszén, Orosz és Cseh barnaszén,
Német brikett, Daraszén, Lignit (kertészetekbe is)
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák, valamint 2013. február 20-ig érvényesek!
Jászberény, Nagykátai út 1. · T.: 57/415-242
Jászapáti, István király út 49. · T.: 57/441-003

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

Dr. Zámbó László

szülész–nőgyógyász, endokrinológius, osztályvezető főorvos

MAGÁNRENDELÉSÉT
megnyitotta

Hatvan, Balassi Bálint u. 16., 3. emelet(nőgyógyászati rendelő).
Rendelési idő: hétfőn 16–18 óráig
Bejelentkezés: munkanapokon 12-14 óráig, 06-20/558-5329

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
Komplett

magánfogászati
rendelés
Jászfényszaru,
Dózsa Gy. u. 14. sz. alatt.

Fény Dental

Fogászati Centrum Kft.

Jó minőségű

pálinkafőzés
rövid határidővel,

Időpont-egyeztetés
telefonon vagy személyesen.

kedvező áron Jászfényszarun.

Tel.: +36-30/947-7453

Tel.: +36-30/523-1248

Külsős orvostól
fogtechnikai munkát vállalunk.

Ugyanitt szikvíz-készítés,
kis- és nagyfogyasztót kiszolgálunk!

26

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2013/01

Tüdőszűrés
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2013. évi tüdőszűrő vizsgálatot 2013. február 27-től (szerda) 2013. március 18-ig (hétfő)
végzik Jászfényszarun.
Szűrés helye: Központi Orvosi Rendelő (Deák F. u. 1.)
Szűrővizsgálat időpontjai:
Hétfő:
12.30 - 16.30 óráig
Kedd:
8.30 - 12.30 óráig
Szerda:
12.30 - 16.30 óráig
Csütörtök:
8.30 - 12.30 óráig
Péntek:
8.30 - 12.30 óráig
2013. március 11-én (hétfő) és 13-án (szerda): 14.00-18.00-óráig
Utolsó szűrési nap: 2013.03.18. (hétfő): 8.30-12.00 óráig.
FIGYELEM: kérjük, hogy vigyék magukkal a személyi igazolványukat és TB kártyájukat.
A szűrés nem kötelező, azonban kérjük, hogy egészségük érdekében a vizsgálaton megjelenni szíveskedjenek. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a szűrés a 40 év felettieknek térítésmentes, ajánlott, a 40 év alatti lakosok részére térítésköteles és beutaló szükséges. A vizsgálat díját (előreláthatóan 861 Ft) postai csekken kell
befizetni, melyet a szűrés helyszínén kérhetik, beutaló bemutatása
ellenében. A 18 év alattiak szűrésénél beleegyező nyilatkozat aláírása végett szülő/gondviselő megjelenése is szükséges!
Kérésre a Tüdőgondozó Intézet a vizsgálati leletet felbélyegzett
Polgármesteri Hivatal
boríték ellenében lakcímre postázza.

Tisztelt Vízfogyasztók!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Jászfényszaru városban az ivóvíz-és szennyvíz-szolgáltatást 2013. január
1-től az állami tulajdonú, szolnoki székhelyű Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. látja el.
Ügyeik intézésére a Jászfényszarui vagy a Szolnoki központi ügyfélszolgálatunkat szíveskedjenek felkeresni:
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
		
hétfő és szerda 8:00-16:00, péntek 8:00-12:00
		
Telefon: 06-70/457-2292
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
		
hétfő-csütörtökig 8:00-15:00
		
Telefon: 06-56/422-522 /127m.,
		
Fax: 06-56/422-522 / 137m.
Hibabejelentés:
· ivóvíz ügyben a 06-70/935-6411 telefonszámon,
· szennyvíz ügyben a 06-70/935-6412 telefonszámon 0-24 óra között.
További elérhetőségeink:
e-mail: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu, honlap: www.trvzrt.hu
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Véradónap
„Sok szép emberi tett van a világon.
Sok a módja, hogy segítsük az embert.
De, ha a véredet adod oda másnak
Egyike ez a leges-legszebbiknek.”
Kedves Embertársunk!
Szeretettel hívjuk és várjuk Önt is legközelebbi véradásunkra, február 14-én (csütörtökön), 12-16 óráig a központi Orvosi Rendelőintézetben. Önzetlen segítségét előre is köszönjük.
Kővágó Jánosné · Városi Vöröskereszt titkára

Apróhirdetések
Kulcsmásolás Jászfényszarun egész nap!
József A. u. 35.
*
Idős néni gondozását vállalom hozzám költözéssel is.
Tel.: 06-30/646-0950

Pályázati felhívás
helyi civil szervezeteknek
Jászfényszaru Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi civil
egyesületek, csoportok közérdekű tevékenységet végző (oktatási,
kulturális, közművelődési, művészeti, ifjúsági, egészségügyi, szociális, sport és egyéb) helyi szervezetek részére, Jászfényszaru érdekében,
jászfényszarui közösségben kifejtett tevékenység részbeni finanszírozására.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
· a pályázó megnevezését, képviselőjének elérhetőségeit (cím, telefon, e-mail), tevékenységének főbb adatait, a támogatás utalásának helyét, számlaszámát,
· a pályázott cél részletes leírását, megvalósításának költségigényét,
saját erő vállalását, a résztvevők, érintettek számát, stb.
Az önkormányzat eredménytelennek nyilvánítja azon szervezetek
pályázatát, amelyek az elmúlt évi támogatás felhasználásáról határidőre, 2013. január 31-ig nem számolnak el. Az elszámolás a
támogatás felhasználásáról készített szakmai, tartalmi és pénzügyi beszámolót tartalmazza, amelyhez csatolni kell a záradékolt számlák és
bizonylatok hitelesített másolatait is.
A pályázatokat 2013. február 21-ig kérjük benyújtani Jászfényszaru
Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez. Cím: Jászfényszaru, Szabadság tér 1. A pályázat eredményét a pályázóval írásban közöljük, és a helyi lap hasábjain közzé tesszük.

Itt a farsang, áll a bál…
Jászfényszaru Város Óvodai Intézménye szeretettel hív minden gyermeket és felnőttet idei farsangi programjára!
A Szivárvány Óvoda 2013. február 9-én, szombaton délután 3-tól
6 óráig tartja farsangi mulatságát a művelődési házban.
A Napsugár Óvodások pedig 2013. február 23-án, szombaton 3
órától ropják a táncot szintén a művelődési házban.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak
a gyerekek és az óvoda dolgozói.

Meghívó
Szeretettel várunk minden szórakozni vágyó
kicsit és nagyot az Alsó Tagozat
Farsangi báljára.
Időpont: 2013. február 2. 14 óra
Művelődési Ház
Tombola felajánlást köszönettel fogadunk.
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