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Városnapi előzetes

1848 márciusának jeles eseményére emlékeztek Jászfényszarun. 
Az ünnepség március 14-én 16 órakor koszorúzással kezdődött 
a Petőfi szobornál. (Folytatás a 6. oldalon.)

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete
tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját

2013. április 2-án (kedden) 15,00 órára
a város főterén tartandó 

„20 éves a város” jubileumi rendezvénysorozatunk
következő programjára.

Városunk 2013. április 2-án ünnepli 20. születésnapját. Az 1993. 
április 2-án megtartott városavató ünnepség során Jászfényszaru Vá-
rosalapító Okiratát Göncz Árpád köztársasági elnök, a Város Kulcsát 
Dr. Verebélyi Imre BM közigazgatási államtitkár adta át Győriné dr. 
Czeglédi Márta polgármester asszonynak. Az eseménynek a helyi ró-
mai katolikus templom adott otthont.

15:00 órától · Dr. Szabó Tamás országgyűlési képviselő köszönti 
a résztvevőket

15:10 órától · Zenés hagyományőrző lovas felvonulás, díszszemle 
16:00 órától · Gyermekprogramok
16:30-tól · Barabás Imre geológus előadást tart a jászfényszarui 

hévízkút fúrási eredményeiről a Rimóczi Kastélyban.
17:30 órától · Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester ünnepélyes 

köszöntője
 · Dr. Kis Zoltán 1990–2007. között országgyűlési kép-

viselő, díszpolgárunk köszöntője, „20 éves város” üd-
vözlése

 · Pócs János országgyűlési képviselő köszöntője
 · Lee Kyu Jin a Samsung Electronics Magyar Zrt. elnö-

kének köszöntője
  (A köszöntések rossz időjárás esetén a templomban lesznek  

megtartva.)

 · Jászfényszaru Város Kulcsát megáldja Kiss Gábor espe-
res plébános 

18:30 órától · Zenés nosztalgia est a FÉBE szervezésében. Az időjá-
rásra tekintettel a művelődési ház nagytermében kerül 
megrendezésre.

 Győriné dr. Czeglédi Márta dr. Voller Erika
 polgármester jegyző

Jászfényszaru Város Önkormányzata
szeretettel meghívja minden polgárát és vendégeiket

május elsején a Város Napja
rendezvényeire a Sporttelepre! 

Programízelítő: zenés reggeli ébresztő, sportversenyek, gyermekve-
télkedők, érdekes műsorok, bemutatók, végül a helyi zenekarok kon-
certje vár minden érdeklődőt. Bővebb információ április közepétől a 
www.jaszfenyszaru.hu honlapon!
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Az írás hónapja – tematikus beszélgetések a Városi Könyvtárban

(Kéz)mester és a tanítványok
Ki is a rejtélyes (Kéz)Mester? És a tanítványok? Szabó Erzsébet ta-

nárnő és diákjai, azok az ifjú tehetségek, akik korábban vagy éppen 
most az ő vigyázó tekintete mellett bontogatják szárnyaikat. 

Február elején nyílt meg az a képzőművészeti tárlat, ahol a művész-
tanár, Szabó Erzsébet és tizennégy diákja munkáit állították ki. Fotók, 
rajzok, montázsok, kollázsok, grafikák, akvarellek varázsolták színes-
sé a Petőfi Művelődési Ház kiállító termeit. Az ifjú alkotók: Bohoni 
Beáta, Dudás Dániel, Garas Vivien, Henn Richárd, Jenes Fruzsina, 
Kocsis Roxána, Kríger Konrád, Menyhárt Éva, Mészáros Marianna, 
Papp Dalma, Szécsényi Zoltán, Tóth Cintia, Urbán Petra és Varga 
Dorottya. A tárlat megnyitóján Bugyi István, az Eventus Művészeti 
Szakközépiskola grafikus pedagógusa szólt, aki beszédében hangsú-
lyozta, hogy szükség van azokra a diákokra, akik eredetiségükkel fris-
sességet, újszerűséget jelentenek a szakmának. A jászfényszarui Városi 
Könyvtár, Petőfi Művelődési Ház és a Művészeti Iskola Képzőművé-
szeti ágának közös szervezésében született a kiállítás, (Kéz)Mester és 
Tanítványai címmel. Kép és szöveg: Pál Alíz

A márciusi hónap az írás jegyében telik, 
olyan előadókkal beszélgetünk, akik az írás 
hagyományos és új formáit művelik.

2013. március 11-én késő délután egy 
tartalmas beszélgetésre hívtuk az érdeklő-
dőket. Az Isten háta mögött címmel meg-
jelenő interjú kötetben szereplő Fáy Dániel 
budapesti születésű, terényi építésszel, aki a 
jászfényszarusi projektiroda új munkatársa, 

beszélgettünk értékteremtésről, vidéki létről. 
A Heti Válasz Kiadó legújabb könyvéből ki-
derül, milyen csodákat lehet megtapasztalni 
az Isten háta mögött, ott, ahol a madár se jár, 
és ahol a maga hamisítatlan mivoltában tárul 
fel a teremtett világ. Olyan ismert személyisé-
gek szólalnak meg, akik a nagyvárostól távol, 
vidéken leltek átmeneti vagy állandó otthon-
ra. A könyv egy sorozat negyedik kötete (Mit 
ad Isten?, Kit ad Isten?, Istenadta), mely hitet 
tevő, érték mentő, gondolkodó embereket, 
életeket mutat be. Azt est folyamán család-
járól, családi örökségéről, a Hunnia csipkéről 
is beszélt. (A Hunnia csipkét a XX. század 
elején Fáy Aladárné teremtette meg, aki ma-

gyaros motívumokkal gazdagította a sokféle 
külföldi formakincset.) Oldott, teremtő han-
gulatban telt az este. 

http://csipkemuzeum.com/
http://mno.hu/migr/szaz-eve-szuletett-a-

hunnia-csipke-700784

2013. március 18-án Skrabski Fruzsina volt 
a vendégünk, aki újságírásról, blogolásról és 
a dokumentumfilm készítésről beszélt. Ku-
lisszatitkokat tudtunk meg a haditudósítók 
életéről, egy országos napilapnál eltöltött 
időszakról, gyakornokságról, a blogolás pozi-
tív és negatív oldalairól, arról, hogyan készül 
a dokumentumfilm. Természetesen, mint 
az előző alkalommal, családi életről is volt 
szó, hiszen előadónk szülei Kopp Mária és 
Skrabski Árpád, akik tudományos munkás-
ságuk mellett a Három királyfi három király-
lány mozgalom életre hívói is. Ezen az estén 
is feltöltekeztünk pozitív gondolatokkal, 
kellemes, közvetlen hangulatban töltöttünk 
együtt 180 percet.

http://haromkiralyfi.hu/
https://hu-hu.facebook.com/haromkiralyfi

A tematikus hónap utolsó rendezvénye 
március 26-án 17 órától Szvetelszky Zsu-
zsanna szociológus, pletykakutató előadása, 
melyre mindenkit szeretettel várunk!

A programok a TÁMOP 3.2.4.A-11/1-
2012-0068 A jövőben olvasunk? A jövőnek 
olvasunk! Az olvasóvá nevelés, az olvasáskultú-
ra fejlesztésének hagyományos és útjai című pá-
lyázat keretén belül az Írás hónapja előadásai 
között valósultak meg. Nagy Ildikó

könyvtáros, projektmenedzser
Fotók: Czeglédi Gabriella, Pál Alíz
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Jászfényszaru Város Önkormányzatá-
nak közmeghallgatására 2013. február 
20. napján 18.00 órakor, az előző évek-
hez hasonlóan a Petőfi Sándor Művelő-
dési Házban került sor.

Győriné dr. Czeglédi Márta megnyi-
tóját követően a polgármester asszony 
képviselőtársaival és Dr. Voller Erika 
jegyzővel fogadta a nagyterem sorait fel-
töltő helyi közügyek iránt érdeklődőket. 
A közmeghallgatáson meghívott ven-
dégként Hajdú Gábor vezérigazgató a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és 
Halmai Ferenc r. alezredes, a Jászberényi 
Rendőrkapitányság vezetője vett részt.

A jelenlévők a kiosztott összegzéseken 
megismerhették a várossal kapcsolatos 
néhány fontosabb adatot tartalmazó 
kimutatásokat, így például az ezen évi 
lakosságszámot, a helyben foglalkozta-

tottak számát, a vállalkozások számát; a 
területi hulladékgyűjtést és szállítást vég-
ző Hatvan és Térsége Hulladékgazdál-
kodási és Környezetvédelmi Nonporfit 
Közhasznú Zrt. tárgyévi ügyfélfogadási 
rendjét és a város 2013. évi költségvetés-
tervezetét.

Győriné dr. Czeglédi Márta a közel 
hatmilliárd forintos önkormányzati 
költségvetés alszámainak bemutatásával 

nyitotta a tájékoztatók sorát, kitért a 
megközelítőleg 40 részben vagy egész-
ben pályázati forrásból megvalósuló ön-
kormányzati projekt bemutatására, majd 
utalt a Jászfényszaru várossá avatásának 
20. évfordulója alkalmából tartandó ün-
nepi rendezvénysorozatra. 

Ezt követően Hajdú Gábor bemutatta 
az általa vezetett, helyi vízszolgáltatásért 
felelős vízművek hosszú, közép és rövid-
távú terveit, illetve fogadta a hallgatóság 
kérdéseit. Halmai Ferenc rendőrkapi-
tány az országos átlag feletti helyi köz-
biztonsági statisztikát ismertette.

Dr. Voller Erika a helyi köztisztviselői 
apparátus 2012. évi munkájáról beszélt, 
majd részletesen kitért az azt érintő válto-
zásokra, így arra, hogy törvényi előírások 
alapján Jászfényszaru Város Polgármeste-
ri Hivatala munkaszervezetét egyesítette 
Pusztamonostor Község Polgármesteri 
Hivatalával, immáron Jászfényszaru Kö-
zös Önkormányzati Hivatal néven.

Szintén lényeges változás, hogy az ok-
mányirodai, gyámhivatali és egyes szo-
ciális igazgatási hatáskörök gyakorlója 
2013. január 1. napjától a Jászberényi 
Járási Hivatal, így a személyében válto-
zatlan ügyintőzői kör ezévtől kormány-
tisztviselőként fogadja ügyfeleit.

Győri János alpolgármester zárta a 
tájékoztatókat a – szintén érdeklődés 
középpontjában lévő – kútfúrási mun-
kálatokkal, beszélve a kinyerhető vízmi-
nőség függvényében annak hasznosítási 
területeiről.

A hozzászólások alapvetően a közle-
kedésfejlesztéshez kapcsolódtak, de a 
termálkúttal kapcsolatban is érkezett 
kérdés.

Pál Alíz,
dr. Sándor Mátyás

A Magyarország helyi önkormányzata-
iról szóló törvény 2013. január 1. napján 
hatályba lépő módosítása előírja a helyi 
önkormányzatok számára, hogy közte-
rület, illetve az önkormányzat tulajdo-
nában álló közintézmény nem viselheti 
olyan személy nevét, aki a XX. századi 
önkényuralmi politikai rendszerek meg-
alapozásában, kiépítésében vagy fenntar-
tásában részt vett, továbbá olyan kifeje-
zést vagy olyan szervezet nevét, amely 
a XX. századi önkényuralmi politikai 
rendszerre közvetlenül utal. Mindezzel 
összhangban Jászfényszaru Város Ön-
kormányzata megkérte a Magyar Tudo-
mányos Akadémia állásfoglalását a tizen-

két úttal és utcával kapcsoltban, amely 
szóba jöhet. Tekintettel arra, hogy az el-
múlt hónapokban más önkormányzatok 
hasonló beadványairól az Akadémia már 
döntött, az biztos, hogy a Fürst Sándor, 
Hámán Kató, Rajk László, Ságvári End-
re, Sallai Imre neveket viselő utcákat1) át 
kell nevezni, mint ahogyan valószínűleg 
a Rosenberg házaspár és a Marx Károly 
utcákat is, ugyanakkor Somogyi Béla és 
Bacsó Béla nevét továbbra is viselhetik 
közterületek.

Károlyi Mihály, Kilián György, Baj-
csy-Zsilinszky Endre nevéről még nem 
született döntés. Bár a közterületek el-
nevezésére a képviselő-testület jogosult, 

a fentebbi jogszabályi hely értelmében 
az MTA által nem javasolt személyekről 
elnevezett utcák esetében az önkormány-
zat csupán azt választhatja meg, hogy az 
utcának milyen új nevet ad.

Szintén törvény értelmében a változá-
sok átvezetése az ingatlan-nyilvántartás-
ban tárgyi illetékmentességet élvez, illet-
ve a címváltozásnak megfelelő személyi 
azonosítóról és lakcímről szóló hatósági 
igazolványt a címváltozás szerinti lakó 
vagy tartózkodási hely szerint illetékes 
járási hivatal hivatalból állítja ki és kéz-
besíti a polgár részére.

dr. Sándor Mátyás
1) Forrás: index.hu

Közmeghallgatás 2013

Utcanevek változása

Fotó: JTTV
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Volt húsz éve egy nap… Beszélgetés Palócz Zsókával

Rendőrségi hírek

Egy nap, mikor ketten is születtek Jász-
fényszarun. Az újból városi rangra emelt 
Jászfényszaru és egy kislány, aki akkor még 
nem is sejtette, hogy valamiért fontos az az 
egy nap: a születésnapja. Azóta eltelt húsz 
hosszú esztendő. A kislány felnőtt, így ép-
pen ideje volt utánajárni, hogyan élte meg 
Ő ezt a két évtizedet.

Mit jelent számodra az, hogy egy napon 
születtél a várossal?

Igazából Gábor napra vártak, de úgy dön-
töttem, hogy kitartok április 2-áig. (nevet) 
Édesanyám mondta is egyszer, hogy faluból 
indult, és városba érkezett haza, már velem.

Mennyire tudják rólad ezt a különlegességet 
az emberek?

Szerintem nem sokan tudják. Amikor 
Jászfényszaru várossá válásának tizedik ju-
bileumát ünnepelte, az akkori köztársasági 
elnök, Göncz Árpád a városba látogatott, és 
én is szerepeltem a fogadó ünnepségen. Ak-
kor diákként nagyon izgultam, de örültem is 
annak, hogy találkozhattam „Árpi bácsival”.

Utaltunk már rá, ám mégis megkérdem: 
mikor születtél, mivel foglalkozol most?

1993. április 2-án születtem, Hatvanban. 
Általános iskolai tanulmányaimat Jászfény-
szarun végeztem, 2007-ben ballagtam, és Be-
rényben tanultam tovább. Jelenleg a Klapka 
György Szakközép- és Szakiskola pincér sza-
kán tanulok, gyakorlatomat a Flamingó Ét-
terem és Pizzériában végzem, a szakmunkás 
vizsgámat 2013 tavaszán teszem le.

Milyen terveid vannak a jövőben?
Közel vannak már a szakmai vizsgák, elő-

ször ezeket szeretném megfelelően teljesíte-

ni. Következő célom, hogy angol nyelvből 
középfokú nyelvvizsgát tegyek, de ezt már 
munka mellett szeretném megszerezni. Nagy 
feladatom, hogy a szakma megszerzése után 
mielőbb, lehetőleg képesítésemnek megfele-
lően el tudjak helyezkedni.

A jövőbe tekintve (ha gyermekeim lesznek 
majd) elképzelhetőnek tartom, hogy egy 
másik szakmát is megszerzek. Bár még nem 
tudom mit, de olyan szakmára gondolok, 
amiben a család mellett is helyt tudok állni.

Szeretnél Jászfényszarun maradni a jövő-
ben?

Mindenképpen szeretnék Jászfényszarun 
maradni, csak abban nem vagyok biztos, 

hogy a szakmámnak megfelelően el tudok itt 
helyezkedni. Elképzelhető, hogy a munkám 
miatt más városba kell majd bejárnom, de na-
gyon szeretném, ha a lakásom és a családom 
itt lenne, ha itt tudnám az életemet leélni.

Miért ragaszkodsz ahhoz, hogy itt maradj?
A barátaim, ismerőseim és az egész életem: 

itt nőttem fel és megszerettem a várost.
Ide kötnek gyermekkori emlékeim és bará-

taim, nem tudok úgy végigsétálni egy utcán, 
hogy ne jusson eszembe valamilyen kedves 
élmény, emlék. Tetszik, hogy fejlődik a város, 
és egyre több lehetőség van a fiatalok számára 
is, emiatt tervezem itt a jövőmet.

Mit szeretsz a legkevésbé Fényszaruban?
(rövid gondolkodás után) Nem tudok ilyen 

dolgot mondani.
Mi az, amit még el kellene érnie szerinted 

a városnak, mire van a leginkább szüksége?
Egy fiataloknak szánt kulturált szórakozási 

lehetőséget folyamatosan biztosító táncos-ze-
nés helyet el tudnék képzelni, de jól érezném 
magam egy moziban is. Talán az is jó lenne, 
ha lenne egy olyan beülős hely, ahol nyugod-
tan tudnánk beszélgetni a barátnőimmel egy 
forró csoki, kávé vagy koktél erejéig.

Mit gondolsz, mi lesz a város jövője, és mi 
lesz a te jövőd, mondjuk húsz év múlva?

Remélem, hogy a város a következő húsz 
évben az eddigiekhez hasonló módon fejlő-
dik, ezért is szeretnék itt maradni. Ne sza-
ladjunk ennyire előre, abban bízom, hogy a 
szakmámban, helyben tudok elhelyezkedni. 
Szeretnék itt családot alapítani. Így képzelem 
most a jövőmet, bár a húsz év vége még mesz-
sze van… Pál Alíz, Sándor Mátyás

Tisztelt Olvasó!
A város életében kiemelt 

tárgyi súlyú bűncselekmény 
nem valósult meg legutóbbi 
jelentkezésem óta. Közleke-
dési baleset azonban történt, 

mindkettő halálos kimenetelű volt. Minden 
kedves olvasó, minden jászfényszarui la-
kos ismeri a balesetek körülményeit, hiszen 
mindenkit érzelmileg mélyen megérintett. 
Kérem, most soraimat olvasva is gondolják 
át még egyszer azokat a rendkívüli, véletlen 
körülményeket, amelyek a tragikus balesetek 
bekövetkezéséhez vezettek.

A hétköznapi közlekedésük során előfor-
dulnak-e hasonló helyzetek, a napi rohanás 
során, a napi rutinszerű életvitelükben? Gon-
dolnak-e rendszeresen a közlekedésben rejlő 
különböző veszélyhelyzetekre? Amennyiben 
nem, kicsit álljanak meg, és beszéljenek ko-
molyan a veszélyekről itt Jászfényszarun, ahol 
kimondható, nem nagyvárosi közlekedési vi-
szonyok vannak. Annak ellenére, hogy a köz-
lekedésben résztvevők száma nem túl magas, 
előfordulnak veszélyes közlekedési szituációk. 
Tanítási időszakban a hétköznapok reggeli 
időszaka jelent kivételt a gyérnek nevezhető 
forgalom alól. Ebben az időszakban a rend-

őrség és a polgárőrség rendszeresen segíti az 
iskolák előtt a gyalogosforgalmat, e tevé-
kenység végrehajtása során észlelhetőek a bal-
esetveszélyes magatartások. Kérem, vegyék 
figyelembe az elsőbbségadásra vonatkozó sza-
bályozásokat, ne rutinszerűen közlekedjenek! 
Ne azért tartsák be a szabályokat, mert a 
rendőr szankcionál! Álljanak meg a STOP 
vonalnál, a kijelölt gyalogosátkelő előtt, ha 
ott gyalogos várakozik, a kerékpárút kereszte-
ződéseinél, vegyék figyelembe az utasítást adó 
és tiltó közlekedési jelzőtáblákat! Amikor a 
fentiek betartásával közlekednek, gyalogosan 
vagy járművel, még egy fontos dolog járjon a 
gondolatukban, mégpedig az, hogy esetleg a 
közlekedés másik résztvevője nem úgy gon-
dolkozik, ahogyan önök vagy esetleg hibázik. 
Ekkor szükséges az adott forgalmi szituációt 
átlátniuk, és cselekedniük a másodperc tö-
redéke alatt. A kerékpárúton történő köz-
lekedés biztonságát azzal javíthatjuk, ha az 
autóvezetők mellett a kerékpárral közlekedők 
is betartják a fenti intelmeket. A bűncselek-
ményekkel kapcsolatban kiemelten felhívom 
a figyelmet az interneten történő vásárlások 
során hirdetési oldalak közreműködésével 
történő üzletkötésekkel kapcsolatban meg-
valósuló visszaélésekre. Amikor internetes ol-

dalakon vásárolnak, a termék 
ellenértékét ne utalják előre, 
csak utánvétellel bonyolítsák 
vásárlásaikat. Az idei évben 
a rendőrőrs és a Jászberényi 
Rendőrkapitányság munka-
társai is több ilyen csalást vizsgáltak.

Az elmúlt hetek során a jászfényszarui ró-
mai katolikus templomban megjelentek 
bűnelkövetők, akik a bejáratnál elhelyezett 
adományok gyűjtésére szolgáló perselyekből 
tulajdonítottak el készpénzt. Az ügy felde-
rítése érdekében nyomozás indult. Ameny-
nyiben szokatlanul viselkedő személyekre 
lesznek figyelmesek a templom környékén, 
jelezzék azt hatóságunk részére.

A bűnmegelőzés fontosságát helyezi előtér-
be az általános iskolában működő D.A.D.A. 
program, amely keretében az idei tanévben a 
7. osztályosok részére tartunk órákat a rendőr 
kolléga közreműködésével. A gyanúsan visel-
kedő idegeneket azonnal jelentsék a rend-
őrségnek! Nehezítsük meg együtt a bűnel-
követő személyek tevékenységét!

Elérhetőségek: Telefon: 107;
Rendőrőrs: +36-70/330-7626; Fax: 57/422-138

Terenyi Imre rendőr főhadnagy,
rendőrőrs parancsnok
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2012. november 30-án Támogatási Szerződést írt alá a Jászfényszaru 
Ipari Centrum Kft. a Jászfényszaru Ipari Park bővítésére. Az ÉAOP-
1.1.1/C-12-k-2012-0001 jelű, a „Jászfényszaru Ipari Park komplex 
fejlesztése – I. ütem” című projekt megvalósítási időszaka várható-
an ez év második félévében kezdődik. Az előkészületek azonban már 
most zajlanak.

Januárban előlegkérelmet nyújtottunk be a Közreműködő Szerve-
zet felé, melyet a Közreműködő Szervezet jóvá is hagyott. E hónap 
elején pedig benyújtottuk az 1. kifizetési kérelmünket és az 1. idő-
szakos beszámolónkat a projekt előkészítésre vonatkozóan. Ennek az 
eredményét még nem tudjuk, a Közreműködő Szervezetnek 30 napos 
határideje van a kifizetési kérelmünket elbírálni és a beszámolónkat 
elfogadni.

Hamarosan elkezdődik a kivitelezők pályáztatása annak eldöntésére, 
hogy ki fogja felépíteni a Vállalkozói Házat, és megvalósítani a terü-
let alapinfrastruktúrával való ellátását. A Jászfényszaru Ipari Centrum 
Kft. a projekt megvalósításához a 1464/2012. (X. 26.) kormányhatá-
rozat alapján 448.841.874 Ft támogatást nyert. 

Mészáros Anita
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

Ezúton szeretnénk felhívni a civil szervezetek figyelmét, hogy az Al-
vég Programalap (JFSZ-5.1.1/SZVR-2012) keretében meghirdetésre 
kerülő támogatható pályázatok benyújtási ideje megváltozott. 2013 
februárjában kérelmet nyújtottunk be a Közreműködő Szervezet felé, 
hogy az Alvég Programalapból megvalósítható pályázatok benyújtási 
határidejét 2013. február 28-ról módosítsuk 2013. április 30-ig. A 
módosítás indoka, hogy ennek köszönhetően még több civil szervezet 
ki tudja használni a pályázati lehetőséget. A Közreműködő Szervezet 
jóváhagyta kérelmünket, így pályázatokat 2013. április 30-ig lehet be-
nyújtani.

A Városközpont Programalapra (JFSZ-5.1.1/FVR-2012) a pályá-
zatok továbbra is 2013. június 30-ig nyújthatóak be. Kérjük a civil 
szervezeteket, hogy éljenek a lehetőséggel, és nyújtsák be pályázatukat.

Mészáros Anita 
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

Önkormányzatunk és a Türr István Képző és Kutató Intézet között 
létrejött együttműködésnek köszönhetően Jászfényszaru is bekapcso-
lódott abba az országosan 30 000 főt érintő programba, amely kereté-
ben városunkból mintegy 40 fő vehet részt képzésben vagy részesülhet 
munkaerő-piaci szolgáltatásokban. A Türr István Képző és Kutató 
Intézet felnőttképzési és kutatás-módszertani tevékenységet ellátó 
intézet, amely a kilencvenes évek elején alapított Regionális Képző 
Központok bázisán jött létre. Az országos intézményhálózat közel két 
évtizedes felnőttképzési tevékenysége, valamint kapcsolódó munka-
erő-piaci szolgáltatásai révén hatalmas felhalmozott tudással rendel-
kezik ezen a területen. Az intézet többek között hátrányos helyzetűek 
képzésével foglalkozik, gyakran európai uniós finanszírozással.

A TÁMOP 5.3.8-B-12/1-2012-0001 jelű kiemelt projekt keretében 
a leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek nö-
velése érdekében motiváló képzések szervezése és támogató szolgáltatá-
sok nyújtása a cél. A projekt első állomása városunkban február 19-én 
volt. A művelődési házban több mint százan jelentek meg és hallgatták 
végig a tájékoztatót. A nap során 85 fő regisztrációját követően 41 
fővel készítettek kompetencia-felmérést. A rendszer nyitott, így azok, 
akik a későbbiekben szerzik meg a „bekerülési jogosultságot”, jelent-
kezhetnek képzésre, szolgáltatásokra az elkövetkezendő másfél éves 
időszakban. Az érdeklődők aktívan vettek részt a rendezvényen, kér-
déseiket, véleményüket bátran megosztották, amit a pozitív hozzáállás 
jeleként könyvelhetünk el, és ami nagyban hozzájárulhat a program 
sikeréhez. Márpedig a siker a résztvevők elhelyezkedési esélyeit javítja, 
tehát nem mindegy a kimenet. A kezdet mindenesetre biztató.

Illés Péter projektiroda munkatárs

A BLNT Jászfényszarui Drámapedagógiai Műhelye a Város Napja 
rendezvényeihez kapcsolódva Térségi Drámás Módszertani Nap-
ra vár minden érdeklődő pedagógust és szülőt 2013. április 27-én, 
szombaton 9-16 óráig a Kisiskolába. Délelőtt Dr. Csider Sándor fő-
iskolai docens Szeretet a családban címmel tart játékos foglakozásokat. 
Jelentkezés és bővebb információ Bordásné Kovács Katalin műhelyve-
zetőnél. Ugyanezen a napon 13:30 órára a Kisiskolába várunk min-
den érdeklődő szülőt is a Szülők Akadémiája következő programjára. 
Vendégünk a médiából jól ismert Orosz Katalin klinikai szakpszicho-
lógus, aki a személyiségfejlődés meghatározó elemeiről tart interaktív 
előadást. A részvétel ingyenes.  Katinka

A Jászfényszaru Ipari Park
komplex fejlesztése Képzés és munkaerő-piaci

szolgáltatás Jászfényszarun

Drámás nap

Figyelemfelhívás
civil szervezetek részére!

Játszóház
Április 27-én, szombaton 9 órakor különleges játszóház lesz az  alvégi 

közösségi házban! Szeretettel várunk minden gyermeket!
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Március 15-ét ünnepelték az ovisok Március idusára
emlékezve

Ismerkedés a huszárok hagyományaival

Az esős idő miatt a hagyományoktól eltérve 
nem a Petőfi-szobornál, hanem az óvodában 
emlékeztek meg az ovisok az 1848/49-es for-
radalomról és szabadságharcról. A kis ünne-
pet a kiscsoportosok versmondása nyitotta. 
Őket követték verseikkel a nagyobb óvodá-
sok. Ezek után megszólalt a dob, és minden 
óvodás dobszóra menetelt az „aki nem lép 
egyszerre” dallamára. Ki-ki kezében fogta a 
saját készítésű kokárdáját, virágját, szívecs-
kéjét, amelyek természetesen a magyar zász-
ló színeiben pompáztak. Sok gyermek fejére 
került papírcsákó, a kezükbe papírkard, utá-
nozva ezzel a magyar huszárokat. A menete-
lést a Klapka-induló dallamára folytattuk. Az 
ünnepségen és az azt megelőző készülődés-
ben is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy 
megalapozzuk gyermekeinkben a magyarság-
tudatot, szűkebb környezetükre nézve pedig 

elültessük a lokálpatriotizmus csíráit. Itt szü-
lettünk magyar földön, magyarok vagyunk, a 
mi kis városunk Jászfényszaru, amit óvni és 
gyarapítani fogunk. Mint ahogy Újvári Anna 
versében is tanultuk:

Az én népem neve: magyar,
Jelünk: piros-fehér-zöld.
Hogy én magyar gyermek vagyok,
Engem büszkeséggel tölt.
Az én hazám: Magyarország_
Bölcsőhelyem, otthonom,
Gyarapítom, vigyázok rá,
Tönkre tenni nem fogom.
Az én édes anyanyelvem-
Édesanyám bízta rám-
A nagyvilág legszebb nyelve.
Bízzál bennem, kis hazám!

Szöveg: Dné Kati · Fotó: Földvári Dorottya

1848 márciusának jeles eseményére em-
lékeztek Jászfényszarun. Az ünnepség 
március 14-én 16 órakor koszorúzással 
kezdődött a Petőfi szobornál.

Koszorút helyezett el Jászfényszarui Közös 
Önkormányzati Hivatal, Cigány Nemzetisé-
gi Önkormányzat, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási 
Hivatalának nevében dr. Dobos Róbert, a 
hivatal vezetője. Az Általános Iskola és Mű-
vészeti Iskola, Jászfényszaru Város Óvoda 
Intézménye, a FIDESZ helyi szervezete, az 
MSZP helyi szervezete, a Bedekovich Lőrinc 
Népfőiskolai Társaság, a Horgász Egyesület a 
Jász Íjász Hagyományőrző Íjász Kör, a helyi 
Polgárőrség, Jászfényszaru Városi Sportegye-
sület a Vakok és Gyengénlátók Helyi Szerve-
zete, valamint a helyi Nyugdíjasklub.

A megemlékezés a koszorúzást követően a 
Petőfi Művelődési Házban folytatódott, aho-
vá dobszóval invitálták az ünneplőket.

Először a Himnusz hangzott el. Az ünnepi 
beszédet Pál István ezredes, a Honvédelmi 
Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Hi-
vatal Vezérigazgatósága volt vezető-helyette-
se, Védelemgazdasági szakértő, 2011-ben a 
Magyar Köztársasági Érdemkereszt Arany fo-
kozatú kitüntetésének átvevője tartotta meg, 
emlékezve a pesti forradalom eseményeire. 
Beszédében kiemelte, március 15-e olyan 
ereklye, melyre jövőt lehet építeni.

Majd felcsendült a Nemzeti Dal, a nemrég, 
Keresztesi József vezetésével megalakult ka-
marakórus előadásában, Jáger János és barátai 
zenei kíséretével.

Az ünnepség az általános iskola diákjainak, 
Ó, hóvirágos régi március…! című műsorá-
val folytatódott. A színpadon egy régi, nagy-
papától kapott könyvben leírt emlékek eleve-
nedtek meg. Középpontban a toborzással, és 
egy édesanyának szóló búcsúlevéllel.

Az ünnepi műsorban felidézték a forrada-
lom jászfényszarui eseményeit is, hiszen a 
pesti forradalom híre március 18-ára hozzánk 
is eljutott. Akkor a településen összeírták az 
önként jelentkezőket, végül 94 főt állítottak 
ki: ők védték Jászfényszaruról a hazát. Az ün-
nepség a Szózat éneklésével zárult. A műsor 
fő üzenete: Ne csak emlékezzünk, tiszteletün-
ket fejezzük ki, hanem végezzük becsületesen 
a munkánkat, tegyünk meg mindent azért, 
hogy szabadságunk, magyarságunk megma-
radjon.

A műsort Szabó Lászlóné rendezte, Bakóné 
Koczka Katalin, Mészárosné Dobák Ildikó, 
Szász Anita, Szabó Erzsébet és dr. Kocsisné 
Horti Mónika segítő közreműködésével. 

Külön dicséret illeti a műsorban szereplő 
diákokat és azokat a tanulókat is, akik már-
cius 15-ét Petőfi vers illusztrációikkal tették 
színesebbé.

Pál Alíz

Egy kissé hűvös márciusi napon a március 
15-ei projekt keretében sétára indult a Nap-
sugár ovi Méhecske csoportja. Látogatásunk 
célja, hogy megismerkedjenek a gyerekek 
a huszárok hagyományaival, életmódjával, 
erősítsük, ill. megalapozzuk magyarságtuda-

tukat, valamint képet kapjanak arról, hogy 
szűkebb hazájukban, itt Jászfényszarun is 
élnek olyan emberek, akik ápolják ezeket a 
hagyományokat. 

Nagy örömmel és várakozással érkeztünk 
meg Pető Ottóék házához, ahol már várt 
bennünket Petőné Kapalyag Éva, és szívesen 

invitálta a gyerekeket az udvarukba. Éva néni 
megmutatta az ovisoknak a huszárok vise-
letét, köztük a kakastollas huszárcsákót és a 
kardot is, amit a kisfiúk legnagyobb örömére 
ki is próbálhattak. Megfigyelhették a jász asz-
szonyok viseletét is , a lányok nagy örömmel 
próbálták fel a főkötőt. Fényképeket is láthat-
tunk az előző évek huszárokkal kapcsolatos 
eseményeiről, amit Éva néni kedvesen kom-
mentált nekünk. Mindezek után a gyerekek 
legnagyobb örömére megismerkedhettek a 
lótartás szépségével és nehézségével. Megbe-
széltük, hogy mivel táplálkozik a ló, megis-
merkedhettek az élőhelyével, azzal, hogy ho-
gyan kell gondozni. Minden gyermek kézből 
is megetethette a lovat, a ló pedig hálásan 
tűrte a gyermeki kezek simogatását. Ajándék-
ba minden óvodás huszáros színezőt kapott 
Éva nénitől, amit az oviban természetesen ki 
is színeztek.

Köszönjük a Pető családnak a kedves fogad-
tatást és a lehetőséget, hiszen nagyon ritkán 
lehet része a gyermekeinknek hasonló él-
ményben. Dné Kati

Fotó: Langó Miklós
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Hulladékban utazunk – Hulladékszállítás Jászfényszarun 2013-ban

Ismét megszerveztük: műanyag hulladék gyűjtése Jászfényszarun

2013. január 1-től Jászfényszaru város területéről a lakossági hul-
ladékgyűjtést és -szállítást a Hatvan és Térsége Hulladékgazdál-
kodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. végzi. 
Fontos változás ez, hiszen az önkormányzat a változtatással éves 
szinten 12 millió forintot takarít meg. Ez az összeg az elmúlt évek-
ben a hulladék gyűjtését és elszállítását végző cég részére került ki-
fizetésre, mert a cég által megállapított – igen magas – díjat a kép-
viselő-testület döntése alapján részben az önkormányzat átvállalta. 
Ezen döntés nélkül mintegy 7.000 forinttal kellett volna többet 
fizetni a lakosságnak 2012-ben. Ezen költséget az önkormányzat 
képviselő-testületi döntés mentén átvállalta, ezzel is könnyítve a 
lakosság terheit. A hulladékgyűjtéssel és -szállítással kapcsolatos 
mindennemű ügyintézést KIzÁrólAg a cég illetékes ügyintézői 
végeznek: helyben a kihelyezett ügyfélfogadási napokon és Hat-
vanban is. Az új céggel történt egyeztetések során ügyfélfogadás 
tekintetében sikerült a 2012. december 31-ig érvényben lévő havi 
2 óra ügyfélfogadási időtartamot egy sokkal kedvezőbbre, havi 4 
napra (havi 28 óra) felemeltetnünk. Reméljük, ezzel is sikerül biz-
tosítani a gyorsabb, hatékonyabb, pontosabb és ügyfélközpontú 
ügyintézést, mely a lakosság egészét tekintve is sokkal kedvezőbb. 
Kihelyezett ügyfélfogadás: Jászfényszaru, Dózsa györgy utca 22. 
szám alatt (Pál Béla bácsi féle ház).

Az ügyfélfogadási napok 2013-ban az alábbiak:

Havi 4 alkalom
(minden hónap 1. és 3. hetén pénteken
és minden hónap 2. és 4. hetén kedden)

Április 5. péntek 10–16 h 9. kedd 10–18 h
 19. péntek 10–16 h 23. kedd 10–18 h

Május 10. péntek 10-16 h 14. kedd 10-18 h
 24. péntek 10-16 h 28. kedd 10-18 h

Június 7. péntek 10-16 h 11. kedd 10-18 h
 21. péntek 10-16 h 25. kedd 10-18 h

Július 5. péntek 10-16 h 9. kedd 10-18 h
 19. péntek 10-16 h 23. kedd 10-18 h

Augusztus 9. péntek 10-16 h 13. kedd 10-18 h
 23. péntek 10-16 h  27. kedd 10-18 h 

Szeptember 6. péntek 10-16 h 10. kedd 10-18 h 
 20. péntek 10-16 h 24. kedd 10-18 h

Október 4. péntek 10-16 h 8. kedd 10-18 h
 18. péntek 10-16 22. kedd 10-18

November 8. péntek 10-16 12. kedd 10-18
 22. péntek 10-16 26. kedd 10-18

December 7. péntek 10-16 10. kedd 10-18
 20. péntek 10-16

Ügyintézésre személyesen Hatvanban, a Kft. ügyfélfogadási iro-
dájában (Hatvan, Szepes Béla u. 2.) is van lehetőség nyitvatartási 
időben (hétfő 8–18 h, szerda és péntek 8–16 h).

Ügyfélfogadáson kívüli kapcsolattartási pontok:
• adminisztrációval kapcsolatosan: tel.: 37/341-785.
• szállítással kapcsolatosan: tel.: 37/342-622.

Helyszíni hulladékdíj-befizetésre, továbbá többlet hulladék kihe-
lyezésére alkalmas zsák vásárlására is van lehetőség a kihelyezett 
ügyintézőnél ügyfélfogadási napokon. A 2013. évi hulladékszállí-
tási díj megállapítását jelentősen befolyásolta a jogszabályi háttér 
változása (2012. évi CLXXXV. törvény).

Ez alapján 2013-ban 3.000 Ft hulladéklerakási járulék terheli az 
eddigi lerakási díjat, mely a hulladékszállítási díj minimum 3.000 
Ft-tal való emelését jelenti. Az önkormányzatnak azonban sikerült 
megoldania, hogy ez az emelés kisebb mértékben jelentkezzen. 
Tette mindezt úgy, hogy 2012-ben a hulladékszállítási díj nem vál-
tozott Jászfényszarun.

Év Díj: 60 liter/év Díj: 120 liter/év
2011. év 12.000 Ft+Áfa 16.000 Ft+Áfa
2012. év 12.000 Ft+Áfa 16.000 Ft+Áfa
2013. év 10.820 Ft+Áfa 18.200 Ft+Áfa

Jászfényszaru, 2013. 03. 14.
Urbán Csaba

Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
környezetvédelmi referens, projektmenedzser

Az Önkormányzat Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Közbiz-
tonsági Bizottsága fontos feladatnak tartja a lakosság részére kü-
lönböző hulladékgyűjtési akciók megszervezését, ezért 2012 ősze 
után újabb műanyag gyűjtésére irányuló akciót szervez, több kör-
nyező önkormányzattal közösen. 

Az akció keretében tiszta, hajtogatott, kötözött lDPE natúr 
és színes fólia (fóliasátor), lDPE-zsugorfólia, PET-palackok, 
egyéb műanyag hulladékok /ládák, rekeszek, stb./, műanyag 
göngyölegek leadására van lehetőség. Az LDPE-fóliahulladék 
50–200 mikron vastagságú lehet, szennyeződést nem tartalmaz-
hat /pl. sár stb./. Sátorfóliát lapra hajtogatva vagy föltekerve, 
földtől mentesítve, kötözve, legföljebb 30–35 kg-os súlyhatárral 
fogadunk. Nem gyűjthető: csepegtető rendszer műanyag csövei, 
talajtakaró-fólia, vegyszeres kanna, műanyag hordó! A gyűjtött 
anyagok nem tartalmazhatnak veszélyes hulladékot; olajos, zsí-
ros anyagot; szerves, bomló anyagot; fa, fém, kerámia, cserép stb. 
anyagokat; idegen anyagú fóliát /PVC, poliamid/; mérgező, egész-
ségre ártalmas és fertőző anyagokat; ragasztószalagot.

A gyűjtés 2013.04.04. és 2013.05.09. között hétfőnként és csü-
törtökönként 8:00–18:00-ig tart.

gyűjtési napok:

2013.04.08.  ............................  (hétfő)
2013.04.15.  ............................  (hétfő)
2013.04.18.  ............................  (csütörtök)
2013.04.25.  ............................  (csütörtök)
2013.04.29.  ............................  (hétfő)
2013.05.06.  ............................  (hétfő)
2013.05.09.  ............................  (csütörtök)

A leadás helye: Jászfényszaru, Szabadság út 143.
(régi gázcseretelep).

A leadott műanyag hulladékok (pl. fóliasátrak) mennyiségéről a 
vállalkozók, gazdák, amennyiben igénylik, igazolást is kapnak a 
hulladék elszállításakor. A leadás térítésmentes, csak helyszíni re-
gisztráció szükséges!

Urbán Csaba
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

környezetvédelmi referens, projektmenedzser
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A XX., jubileumi FÉBE bál

A hagyományoknak megfelelően február 
harmadik hétvégéjének szombatja a FÉBE 
jótékonysági műsoros est és bál időpontja. 
Így volt ez ebben az évben is. A jubileumi 
rendezvény a hagyományoknak megfelelően 
szerveződött, de tartalmában több új elemet 
és meglepetést is tartogatott a 260 fős ven-
dégseregnek.

A FÉBE elnöke, az est rendezője köszön-
tötte a fővédnököket: győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármestert és Mészáros lászló 
nyugalmazott címzetes főjegyzőt; és a dísz-
vendégeket: Cserháti Ágnes televíziós mű-
sorvezetőt és kommunikációs tanácsadót 
és zsámboki zsolt Körmendy László-díjas 
műsorvezető, szerkesztőt, Tóth gábort Bag 
község polgármesterét, országgyűlési képvi-
selőt, lee Kyu-Jint, a Samsung Electronics 
Magyar Zrt. elnökét és családját. A jubileumi 
bál alkalmából a rendezvény „háttérmunká-

sainak” köszöntésére is sor került: görbéné 
réz Enikő virágkötőmester, Harmatné Bo-
ros Mária dekoratőr, Harnos Miklós hang- 
és fénytechnika, Vágó Tibor étekmester.

A rendezvény tisztségviselőinek beszédei, 
köszöntése után elkezdődött a sokszínű, 100 
perces báli műsor. A bendzsó, vers, próza, hu-
mor, tánc és a különböző énekműfajok kö-
zött mindenki kedvére válogathatott. Szabó 
Krisztina a nosztalgia jegyében elénekelte az 
első bálon is előadott My Fair Lady c. musi-
calből Eliza dalát. A műsort Sás Péter szín-
művész a Milyen szép a világ című világhírű 
slágerrel zárta. zsámboki zsolt a hagyomá-

nyoknak megfelelően bejelentette a vacsorát. 
A Vágó Bt. ízletes és bőséges vacsorájának 
elfogyasztása után a báli nyitótánc követke-
zett. A jelenlévők örömére, nagy sikerrel, a 
volt FÉBE Borostyán táncklub tagjai: ra-
dics Tibor – győri Márta, Barócsi József 
– Mészáros Anita, radics Norbert – Nagy 
Claudia, Ézsiás Barnabás – lovász Nóra, 
Kóródi Tamás – Ézsiás Dominika, Vass 
Dániel – Juhász Bianka adták elő. A La-
tin-mix koreográfiát készítette és betanította 
Molnár József tánctanár.

Az 1975 májusában alakult, majd 17 év 
után az első FÉBE bálra összeállt GOLF 
együttes a jubileumi bálra 16 ismert számmal 
és egy egyveleggel készült. A „fiúk” – Mészá-
ros lászló, Ézsiás Sándor, laczkó lajos, 
Harnos Miklós, Nádudvari lászló – kitet-
tek magukért, és méltán arattak nagy sikert.

Fél 11 óra után Czibolya zoltán és lukács  
Pál „rögtönzött rikkancsok” egymást vált-
va szenzációs hírként jelentették be, hogy 
megjelent a FÉBE tollas, vagyis a jubileu-
mi FÉBE báli újság. A kiadvány összegezte 
a húsz bállal kapcsolatos személyeket, főbb 
adatokat, és 60 db színes fényképpel idézte 
meg az elmúlt 19 évet.

Álljon is néhány adat az utókor számára: 
22 fővédnök, 19 díszvendég, 6 sztárvendég, 
98 fellépő 207 alkalommal, köztük több 
Érdemes, Kiváló és Kossuth-díjas művész, 
7 báli zenekar, 33 alkalommal, 16 bál szé-
pe, 32 udvarhölgy. A 19 év alatt közel 400 
fő fellépési díj nélkül szórakoztatta az 5.000 
fő résztvevőt; legtöbben 1998-ban (417 fő), 
legkevesebben 2012-ben (190 fő) vettek rész. 

Ézsiás László
a XX. FÉBE bálról írott versét mondja Szabó Krisztina énekel Újság

Bál szépei – Fózer Réka – Lovász Nóra – Komenda Titanilla

Megnyitó – Tóth Tibor köszönti a vendégeket
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Ézsiás László: A XX. FÉBE bálon (2013)

A húsz rendezvény tiszta bevétele 10,044 millió Ft volt, ebből a 
Jászfényszaruért Alapítvány számlájára 5,232 millió Ft, a FÉBE szám-
lájára 4.812 millió Ft került. Rendezvényenként átlagban 501.200 Ft 
volt a tiszta bevétel. Az újság megjelenését a gödöllői Rosental Nyom-
daipari Kft. szponzorálta. Az újság bevétele 300 Ft/db is jótékonysági 
célt szolgál. Az újság Lukács Palinál és Tóth Tibornál megvásárolható.

Éjfélig a miskolci VIDIA zenekar húzta a talpalávalót. A tombola-
sorsolás után a Bál szépe bizottság döntését Molnár József ismertette. 
A FÉBE bál szépe címet igazoló tanúsító oklevelet lovász Nórának, 
az udvarhölgy címeket pedig Fózer rékának és Komenda Titanillá-
nak (Bécs) adta át.

Ezt követően a DOLLY ROLL együttes fokozta a hangulatot. Az 
ismert számokat a táncolók Dollyval énekelték. Az utolsó keringőt a 
VIDIA zenekar játszotta.

Az est tiszta bevétele 525.000 Ft lett, melyből 270 ezer Ft a Jász-
fényszaruért Alapítvány, 255 ezer Ft a FÉBE számlájára került.

Köszönet a rendezvény támogatóinak: prof. dr. Dobák Miklós és 
családja Budaörs, Samsung Electronics Magyar zrt., győriné dr. 
Czeglédi Márta és családja, Jászapáti 2000 Mg. zrt., Saturnus 
Kft. Bp., Bali Kft., Tusor Kft., Berze lászlóné Bp., Harnos Miklós 
Jászberény, Mészáros lászló, Nádudvari lászló, Páldiné Pál Ilona 
Hatvan, a műsorban tiszteletdíj nélkül fellépők, tombolafelajánlók, 
valamint tombolát, újságot és belépőjegyet megvásárlók.

A rendezvényen a Pordán Fotó 1.520 db képet készített, amely a 
Pordánfotó facebook oldalán megtekinthető, a kép jobb alsó sarkában 
található szám alapján lehet utánrendelni.

A www.febe.hu honlapon a galériában Karizs Evelin, Pál Alíz és 
a Pordánfotó által készített képeket nézhetnek meg az érdeklődők. 
Az estről 3 óra időtartamban felvétel készült, amelyet Tanczikó-ruis 
Beatrix rögzített. 

Tóth Tibor

Se nem mese, se nem álom
Itt vagyunk a FÉBE bálon.

Minden évben, hogyha eljön február,
A Petőfi Műv-ház tárva-nyitva áll.

S nem tél van a FÉBE bálon, hanem nyár,
Mert nyíló virágok szerte-szerte,
A FÉBE-BÁL az Éden kertje.

Zagyva vizén ringó ladik
Ez a bál már a huszadik.

Mikor volt az első? Bizony kicsit régen,
Átléptünk azóta egy nagy ezredévet.

Ki akkor született, már gyönyörű nő, moso-
lyog a képe,
Talán éppen ő ma a FÉBE bál szépe.

Nagy volt a tízedik, de most húszas a szám,
Szeretettel jöttünk édes szülőhazám.

Jöttünk gyalog, autóval, buszon vagy vonaton,
De senkise jött Zagyva vizén, ladikon.

Nagyobb a huszadik, mint a tízedik volt 
nemrég,
Hisz’ most kettő a fővédnök s kettő a dísz-
vendég.

Ki akkor csakúgy elvegyült a bálon,
Polgármester, főjegyző,
Most kell hozzá e pár szó,
Fővédnök: Czeglédi Márta és Mészáros László.

A tízedik FÉBE bálon még csak műsorvezető volt,
Most díszvendég is Cserháti Ági és Zsámboki 
Zsolt.

Tízediken is, huszadikon is
Énekel: már két FÉBE bál csillag:
Szabó Krisztina és Csomor Csilla.

S jönnek sorba régiek és újak, színpadra lép-
kednek,
Élükön az éneklő színész Sás Péterrel.

S van ki már az új zongorán játszik, nem gitáron,
A zongoránál Szabó Gabriella és Rázga Áron.

De ki lehet a bendzsónál,
Hát persze hogy Gáspár Pál.

S hogy szebb legyen a szólánc,
Kell hozzá egy show-tánc:
Szabó Roland, Csomor Molnár Dóra,
Perdülnek előttünk egy-két fordulóra.

S a sok hangos zene közt kissé halkabban,
Verset mond egy új lány, Dankó Hajnalka.

Jó műsor után ízletes vacsora rég kész,
Asztalra varázsolja a Vágó Bt.

Telehassal mindig kell egy kis mozgás,
Bemutatja, hogy kell a FÉBE Borostyán.
Ez a tánccsoport nosztalgia ma már,
Betanította: Molnár József tanár.

Mi jön, ezután ha se nem áramlat, se nem sport,
Koncertet ad a jó öreg Golf.

S éjfél után, ha egy-két férfi kicsit elbambul,
Felpezsdíti őket egy hang, mely azt mondja, 
Isztambul,
Tekintget a sok férfiszem hátha lát egy baby 
dollt,
S meglátja: a színpadon sztárvendég a Dolly 
Rollt.

Kemény fém a Vídia, bírja is sokáig,
Játszik a zenekar hajnal négy óráig.

Csodaszép a terem, köszönhetjük főleg két 
ügyes kezű nőnek:
Boros Máriának és Réz Enikőnek.

S hogy a szépet fülünknek minél jobban le-
hessen hallania,
bűvöli a technikát Harnos Miklós és Attila 
a fia.

S hogy ez a bál a huszadikat megérte,
Kitalálni kedves Márta, megérte.

S aki mind a húszon fogta a karmesteri pál-
cát,
Tóth Tibor elnök úr megnyerte a játszmát.

Se nem mese, se nem álom,
Kettőezertizenhárom,
Táncoltunk a FÉBE bálon!

Jászfényszaru, 2013. február 16.

A GOLF együttes zenél

Nyitótánc
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„A mese az érzelmi intelligencia fejlesztésének legfontosabb 
eszköze, olyan lelki táplálék, amely életre szóló nyomokat hagy a 
gyermekben.” (Kádár Annamária: Mesepszichológia)

A Napsugár Óvoda szokásos Ovigaléria megnyitója alkalmából 
tavaszi témánk: Nagyszüleink, szüleink írásos kincsei. Régóta félt-
ve őrizgetett meséskönyvekből készítettük el korabeli fotókkal tar-
kítva a kiállítást. Meghívott vendégünk volt a Városi Könyvtárból 
Nagy Ildikó és Bujdosó Katalin. A gyerekek rég szeretett Mazsola 
mesefigurája is megjelent, róla egy történetet hallhattak a gyere-
kek Kati néni tolmácsolásában. Dobák Józsefné nagymama 1957 
karácsonyára kapott Öreg néne őzikéje verse meséjét Ildikó néni 
olvasta fel a gyerekeknek. Legnagyobb örömünkre a megnyitón 
meghívást kaptunk a könyvtárba, ahová akár szülőkkel, akár az 
óvodai csoportokkal sok szeretettel várnak bennünket. Jó volt látni 
a megnyitó után a gyerekeket, ahogy a kiállított háromdimenziós 
mesekönyvek bűvöletébe esve szüleikkel együtt szívesen nézeget-
ték a régi kiadványokat. 

Dobák Ágota Zsuzsanna

Télűző kiszézés a Napsugár óvodában
„A tavaszvárás vagy még inkább téltemetés gyökerei egészen az 

ókori római szaturnáliákig nyúlnak vissza. Ilyenkor a rómaiak a 
tél és a sötétség miatti félelmüket eszeveszett ivászattal, evészettel, 
mulatozással próbálták legyőzni, és mindezt ráfogták Szaturnusz 
istenre, akinek a tiszteletére rendezték a hosszan elnyúló ünnepsé-
get. Persze így sem múlt el hamarabb a tél, de legalább addig is kel-
lemesen töltötték az időt. A középkori vallási intolerancia ugyan 
megpróbálta kiirtani ezeket a pogány hagyományokat, de a télutá-
lat ünnepe oly szívósnak bizonyult, hogy a későbbiekben karne-
válok és farsangi játékok formájában élt tovább.” (Forrás: internet)

„Ég a kisze, lánggal ég, bodor füstje felszáll;
Tavaszodik, kék az ég, meleg a napsugár.
Mire füstje eloszlik, a hideg köd szétfoszlik,
Mindjárt kitavaszodik!”

A Napsugár Óvoda apraja-nagyja is egy tavaszváró népszokás föl-
elevenítésére készült február utolsó napjaiban. Az idén is a legna-
gyobbak örvendeztették meg a kisebb óvodásokat néphagyomány-
őrző kiszéző programjukkal. Reggel óta lázasan készült a Süni 
csoportban a telet szimbolizáló kiszebáb, ami a verselés, táncolás 

után elégetésre került. Hogy a gyermekek jobban érzékelhessék 
a télűzés rituáléját, az idén mindenki készített magának egy-egy 
kisebb méretű kiszebabát is, amit megtáncoltatott, majd végül a 
megtisztulást jelképező tűzre tett.

A népi kultúra gazdag világa számos nevelési lehetőséget nyújt az 
óvodás korosztály számára is. Például közösségi élményt, ismerete-
ket nyújt; viselkedési mintákat közvetít; szórakoztat. Megízlelteti 
a kisgyermekekkel az anyanyelv szépségét, s az igényes népzene 
többek között fejleszti a gyermekek ritmusérzékét, zenei hallását, 
s pozitívan hat a lelkiállapot változására is. Célunk, hogy komplex 
nevelési módszer segítségével gyermekeink képességeit sokoldalú-
an fejlesszük.

Kovácsné Papp Andrea

A Szivárvány Óvoda Katica csoportja az egészség – betegség té-
makörével foglalkozott. Kiemelt szelete volt e témakörnek a fog-
ápolás. Fózer Tiborné védőnőt hívták vendégül, aki megmutatta 
a fog felületét egy nagy fog segítségével, közösen báboztak, majd 
kis csoportokban a mosdóban tükör előtt gyakorolták a gyerekek 
a helyes fogmosást.

Földvári Edit

Óvodai hírcsokor

Fotó: Csuzzné Lovász Mária

Fogápolás gyakorlatok

Ovigaléria-megnyitó

Fotó: Kovácsné Papp Andrea

Milyen érdekes ez a térbeli mesekönyv! Fotó: Kovácsné Papp Andrea

„Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!”
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Óvodai hírcsokor

2013. február 23-án délután népes vendégsereg gyűlt össze a mű-
velődési házban. A műsort a Ficánka csoport szülői és gyermekei 
nyitották meg cigánylakodalmas jelenetükkel, megalapozva ezzel 
a további jó hangulatot. Megelevenedett a lányszöktetés, a lány-
kérés és a lakodalom is a szemünk előtt. Ezt követően apró bo-
hócok lepték el a színpadot a legkisebb, Maci csoportos gyerekek 
jóvoltából. Hangszerekkel és karikákkal mókáztak nekünk. Volt 
ott vidám és sírós bohóc is. Őket a nagyközépsős Méhecskék vál-
tották, akik elegánsan, csokornyakkendőbe és cilinderbe öltözve, 
egy sétapálcás táncot mutattak be. A gyermekek műsorát szoká-
sainkhoz híven a legnagyobbak, a Süni csoportosok zárták, akik 
varázslóvá és boszorkányokká változva egy fergeteges tűztánccal 
zárták a gyermekek műsorát. A produkcióknak azonban még itt 
nem volt vége, hiszen először óvodánk történetében a szülők is 
színpadra léptek. A Maci és a Méhecske csoport szüleinek jóvol-
tából két nagyon hangulatos és humoros táncparódiát láthattunk. 
Ezek után ősasszonyokká változva az óvó nénik és dadus nénik 
meglepetésműsora következett. A műsorok után zene, tánc, büfé 
várta a kedves közönséget. Minden kisgyermek bemutathatta az 
egyéni jelmezét is a színpadon. A tombolahúzás a sok szülői fel-
ajánlásnak köszönhetően nagyon sok óvodásnak okozott örömet. 
Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki tombola-, ill. zsák-
bamacska-felajánlással, a belépőjegyek megvásárlásával támogatta 
óvodánkat. Köszönet illeti azokat a szülőket, akik végig helytálltak 
a büfében, segítettek a belépőjegyek árulásában, süteményt sütöt-
tek, ill. szendvicseket készítettek.

Dné Kati

A 2011-ben megrendezett Madáretető kiállítás után több etetőt 
is elhelyeztünk a Szivárvány Óvoda udvarán. Télen rendszeresen 
töltjük őket ennivalóval, nyáron itatót rakunk ki. Figyeljük az oda 
érkező madarakat. Verebek, galambok és főként cinegék látogat-
nak el hozzánk. Februárban különleges, eddig nem látott mada-
rakat figyelhettek meg a Katica csoport ablakából a gyerekek. Si-
került néhány fotót készíteni róluk, ezek alapján azonosították be 
a madarakat. Láttak meggyvágót, kékcinegét, tengelicet, zöldikét. 
A modern technika is segítségünkre van a madármegfigyelésben. 
A Hortobágyi Nemzeti Parkban felállított webkamera betekintést 
enged egy rétisas pár mindennapjaiba. A Süni csoportban rendsze-
resen belekukkantunk a rétisasok életébe. Izgatottan várjuk, mikor 
kelnek ki a tojásból a kicsik. Sikerült megfigyelnünk, hogyan iga-
zítják, tatarozzák a fészküket kisebb-nagyobb faágakkal, hogyan 
cserél helyet a tojáson (vagy tojásokon) a sas pár.

Földvári Edit

Értesítjük a kedves szülőket, hogy Jászfényszaru Város Óvodai Intéz-
ményének tagóvodáiba a 2013/2014-es nevelési évre történő óvodai 
beíratásokra az alábbi időpontban kerül sor:

2013. április 08-tól április 12-ig, 8 órától 16 óráig.
MINDEN gyErMEKET A SzIVÁrVÁNy óVODÁBAN

VESzüNK ElŐJEgyzÉSBE.

Cím: Jászfényszaru, Hunyadi út 2. Kérjük, a beíratáshoz hozzák 
magukkal a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, valamint a taj-
kártyáját. Várjuk azokat a gyermekeket, akik 2010. június 1. és 2011. 
május 31 között születtek.

Ácsné Csontos Mária intézményvezető

Madarak az etetőnél

Óvodai beíratás

Fotók: Pál Alíz

Fotó: Csuzzné Lovász Mária

Farsangoltak a Napsugár ovisok
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A jászárokszállási temetőben febru-
ár 28-án a családi sírba helyezték örök 
nyugalomra. A család, a rokonság mel-
lett a volt szövetkezeti munkatársak, tsz-
tagok, tisztelői kísérték el utolsó útjára. 
ravatalánál Jászfényszaru nevében Tóth 
Tibor búcsúzott Csikós Ferenctől. A bú-
csúbeszéd összegezte életútját, melynek 
nagy része Jászfényszaruhoz kötődött.

Tóth Tibor beszéde: Jászfényszaru Város 
Önkormányzata, a volt Béke Mezőgazda-
sági Termelőszövetkezet dolgozói nevében, 
és mint 11 évig közvetlen volt főnökömtől, 
Csikós Ferenctől fájó szívvel búcsúzom, 
aki szerető férj, édesapa, nagyapa, kiemel-
kedő vezető, segítőkész munkatárs és oda-
adó közösségi ember volt. Élete 83 éve alatt 
voltak nehéz időszakok, de a sors később a 
családdal, felelősségteljes, sikeres munkával 
kárpótolta.

Megfontolt, nyugodt, körültekintő sze-
mélyes tulajdonságait, a föld szeretetét a 
szülőházból, otthonról hozta. Jó képességű 
volt, tanult, taníttatták. 1948-ban Gyön-
gyösön mezőgazdasági érettségit szerezett. 
Később is tanult, több képesítést – többek 
között – üzemmérnöki diplomát szerzett. 
Amíg lehetősége volt és hagyták, anyai jus-
son gazdálkodott. 1952 és ’56 között a Be-
senyőtelki Állami Gazdaságnál beosztott-
ként, majd főagronómusként dolgozott. 
1956 januárjában a Bösztöri Állami Gaz-
dasághoz került, itt látta meg Balla Mar-
git irodavezetőt, akit „meglátott és meg-
szeretett”, és hét hónap ismeretség után 
feleségül vett, mint aki érezte, hogy az ezt 
követő néhány nehéz évet szerető, megértő 
társsal könnyebb lesz elviselni. Az 1959-es 

nagyüzemi mezőgazdaság fejlesztéséhez ta-
pasztalt és gyakorlatias szakemberekre volt 
szükség. Ilyen volt Ő is. Így helyezték ag-
ronómusnak a jászalsószentgyörgyi Petőfi 
Mgtsz-hez. Innen helyezték át főagronó-
musnak 1964. február 1-jén, 49 éve Jász-
fényszarura. Ettől az időponttól tevékeny-
sége összeforrott Jászfényszaru nagyüzemi 
mezőgazdaságának fejlesztésével.

A tsz-tagság gyorsan befogadta és meg-
kedvelte a fiatal jász szakembert. Három év 
elteltével nem könnyen, de a tagság akara-
ta győzött, és a Béke Mgtsz elnökévé vá-
lasztották. 23 évig eredményesen vezette a 
szövetkezetet. 1975. január 1-jével, mikor 

a két helyi szövetkezet egyesült, az 1517 
fő tsz-tag révén, majd a háztáji gazdaság 
integrálásával Jászfényszarun kevés olyan 
család volt, aki ne kötődött volna a szö-
vetkezethez. Irányítása alatt a gazdaság két 
alkalommal is az ország legjobbjai között 
volt. A közösség „Kiváló Szövetkezet” ki-
tüntető címet igazoló oklevélben 1976-ban 
és 1985-ben részesült. A lakosság gyarapo-
dásának, a nagyközség fejlődésének egyik 
meghatározó motorja a tsz volt. Szigorú, 
következetes, de emberséges vezető volt. 
Tiszteltük és szerettük, példaképnek is 
tekintettük, ugyan Ő többször hangoztat-
ta, hogy egy vezetőt nem kell szeretni, de 
személyét az emberek többsége elfogadta, 
mert közülük valónak tekintették. Mindig 
azon dolgozott, hogy a tagság megélhetésé-
nek biztosításán túl a dolgozók kulturális 
műveltségének fejlesztéséhez, gyarapításá-
hoz is hozzájáruljon a szövetkezet. A szín-
házi programok, a belföldi kirándulások, 
külföldi jutalomutak mind ezt szolgálták. 
Fontosnak tartotta Jászfényszaru fejleszté-
sének segítését. 20 évig volt tagja a tanács-
nak, 14 évig végrehajtó szervének, egy évti-
zedig elnökhelyettesi tisztséget is betöltött. 
1983-ban a település akkori legmagasabb 
elismerésében „Községeinkért” emlékpla-
kettben részesült. Szakmai munkájáért 
számos miniszteri és kormánykitüntetést 
kapott. 

Nyugdíjas éveit bearanyozta családja sze-
retete, fia és leánya, hat unokájának szere-
tő és féltő gondoskodása. Jászfényszaruval 
kapcsolata haláláig élő volt, egy kicsit Jász-
árokszállás után második szülőhelyének is 
tekintette.

Most, amikor szülőhelyén a szülői sírba a 
szülőföld rövidesen befogadja urnáját, tisz-
telettel és szeretettel búcsúzik tőle Jászfény-
szaru lakossága, a volt tsz-tagság jelenlévő 
képviselői, tagjai, és gondolatban sokan 
mások emlékeznek rá. Hallom üzenetét: 
„Lassan minden rossz, ami volt, emlékké 
szelídül bennem, és ha azt kérdeznék tő-
lem, elcserélném-e életemet mással, jobban 
belém kapaszkodna az emlék? Azt monda-
nám: NEM! Ez volt nekem kiosztva, így 
volt az enyém. Soha eddig ilyen nem volt, 
soha többé ilyen nem lesz. Ami kevés szép 
és jó volt, megköszönöm. Köszönöm a 
sorsnak, hogy élhettem. Béke veletek itt 
maradók. Semmi újat már nem adhattok 
nekem, s én se adhatok nektek. Béke le-
gyen veletek!”

A családdal, az itt maradókkal a férj, az 
édesapa, a nagyapa elvesztésében őszinte 
szívvel osztozunk, részvétünket fejezzük 
ki. Csikós Ferenc emlékét ápoljuk, és nem 
feledjük. Nyugodjon békében!

Tóth Tibor

IN MEMORIAM CSIKÓS FERENC
agrár üzemmérnök, nyugalmazott tsz-elnök (1929 – 2012)

Csikós Ferenc (1992)

A „Kiváló Szövetkezet” cím országos kitüntetés alkalmából rendezett ünnepségen
Csikós Ferenc elnöki beszámolóját tartja. (1985. 05. 10.)
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Jászfényszaru Város Önkormányzata 
Jászfényszaru VárosfeJlesztő kft.

ÉAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-002 „Szoci-
ális városrehabilitáció és lakos sági integ-
ráció Jászfényszaru fejlődéséért” önkor-
mányzati soft elem „Családsegítő Szolgálat 
akcióterületre kihelyezett programjai” – 
0-14 éves kor problematikái és megoldási 
kísérletei.

A Jászfényszaru Városfejlesztő Kft. megbí-
zásából a Gyermekjóléti Szolgálat valósította 
meg a fenti önkormányzati pályázat soft ele-
mét. Az érdeklődőket februárban hat alka-
lommal vártuk a Szent József Szabadidőpark 
Közösségi Házába. A programok a gyermek-
kor különböző életszakaszaiban felmerülő 
kihívásokra épültek, ezért igyekeztünk a 0-14 
éves korosztályból minél több gyermeket 
megszólítani az alábbi témakörökkel.

„Az együttjátszás öröme” – A legkisebbe-
ket és szüleiket Dr. Kocsisné Horti Monika 
várta, hogy együtt mondókázva, dúdolva, ze-
nélve éljék át a közös játék örömét. „Az óvo-
dáskor sajátosságai” – Az óvodakezdés előtt 
álló gyermekek és szüleik Mezei Zsoltné Pau-
la óvó néni segítségével ismerhették meg az 

óvodaérettség és az óvodai élet sajátosságait.
A közelgő farsangra tekintettel a nyüzsgő-

mozgó apróságok színes álarcokat készít-
hettek. „Már iskolás vagyok” – A 6-9 éves 
kisiskolások Tóthné Klippán Hedvig tanító 
nénitől többek között azt is megtanulhatták, 
hogy miként lehet eredményesen tanulni, 
az iskolai felszerelést rendben tartani. „Mi 
leszek, ha nagy leszek” – Különféle foglalko-
zásokat számba véve álmodtunk jövőt. Min-
denki lerajzolta, mi szeretne lenni nagykorá-
ban. Ezen célok elérése érdekében hirdettük: 
A tanulás érték! „Segítség kamaszodom” 
I-II – Egy hosszabb délutánt töltöttünk az-
zal, hogy a kamaszkor sajátosságairól beszél-
gessünk. Az első részben a „rémisztő” külső 
változásokra, majd ezt követően a „kavargó 
érzelmi zűrzavarra” próbáltunk a gyermekek 
számára is érthető magyarázatot adni. Mind-
ezt sok-sok játékkal és nevetéssel fűszerezve.
Pályázati forrásból lehetőség nyílott arra, 
hogy a közös élményen túl egy kis vendég-
látással és apró ajándékokkal is kedvesked-
jünk a gyerekeknek. Úgy érezzük, hogy 
mindannyian hasznos ismeretekkel és vidám 
emlékekkel zártuk ezt a programsorozatot. 
Köszönjük Kaszainé Ocskó Györgyi és Fózer 
Tiborné védőnők, Szabóné Dávid Erika 
programszervező, Farkas Gyula és Radics 
Gyula gondnokok segítségét.

Kovácsné Pető Katalin,
Turjányi Annamária, a Gyermekjóléti 

Szolgálat családgondozói

Programok a Szent József Szabadidőpark Közösségi Házában



14 MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2013/03

A JÁSZFÉNYSZARU BERCSÉNYI ÚT 2/C. SZÁM 4. AJTÓ ALATTI
KÖLTSÉGALAPON MEGHATÁROZOTT LAKBÉRű BÉRLAKÁS BÉRBEADÁSÁRA

BÉrBEADó: Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
 Képviselője: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
 Ügyintéző: dr. Aladics László aljegyző

A MEgHIrDETETT lAKÁS:

Tetőtér: 4. lakás helyiségei (1 szoba, 2 db félszoba, konyha-étkező, kamra, előtér és fürdő) – hasznos alapterület összesen: 59,06 m2

Közös helyiség: nincs

A fűtést és melegvíz- ellátást a tetőtérben elhelyezett kondenzációs fali gázkazán biztosítja, a közműellátás teljes körű. A lakások egyedi hideg-
víz, elektromos fogyasztásmérővel, illetve melegvíz-almérővel rendelkeznek.

A bérbeadás ideje:
Kezdő időpontja: azzal, akivel 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 történik, hanem költségelv alapján adja bérbe az önkormányzat.
A lakbér mértéke a pályázati kiírás időpontjában: 450 Ft/m2/hó.

A lakbér mértéke a képviselő-testület döntése alapján változik minden év február 1. napjával.
A lakás megtekinthető: 2013. április 12-én 11-12 óra között a helyszínen.
A pályázat – beérkezésének határideje: 2013. április 15. 16 00 óra
 – elbírálásának határideje: 2013. április 30.
 

Pályázati feltételek
• pályázhat minden, fizetőképes keresletet bemutató nagykorú személy, aki Jászfényszarun szabad rendelkezésű, életvitelszerű lakhatásra alkal-

mas, 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 számláit köteles csatolni,
három havi bérleti díjnak megfelelő mértékű kaució fizetési kötelezettség vállalása a pályázat eredményességének előfeltétele, azt a szerződés-

kötéskor 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 Jászfényszarui Közös Önkormányzati 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, lakásvá-

sárlási előszerződéssel stb. rendelkeznek) 
• hiány szakmájú, diplomával rendelkező pályakezdő fiatalok, vagy fiatal házasok (mindkét fél 35 éven aluli), kisgyermekes családok.
• 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 kauciófizetési kötelezettség vállalásról, megfizetéséről,
• előnyként értékelni kért végzettség igazolását,
• amennyiben az igénylő lakás előtakarékossági szerződéssel, építési telekkel, építési engedéllyel, lakásvásárlási előszerződéssel rendelkezik, az 

arról szóló igazolást.

A Bercsényi út 2/a. szám alatti lakásokra pályázók külön pályázati anyag benyújtása nélkül, szándéknyilatkozattal igényelhetik a lakást, de 
nyilatkozniuk kell, hogy életkörülményeikben változás nem állt be. 

Jászfényszaru, 2013. március 12.
 Győriné dr. Czeglédi Márta
 polgármester

Pályázati felhívás
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Március 9-én Szolnokon rendezték meg a megyei döntőt. 
Akik ott a legjobban teljesítenek, azok az országos 3 napos dön-
tőbe juthatnak be Szombathelyre. Tavaly az alsós fiúcsapatunk 
képviselhette ott iskolánkat és megyénket. Idén 4 csapatot vit-
tünk a versenyre: alsós leány, 2 alsós fiú, felsős fiú. Az alsósak-
nál 3, a felsőseknél 4 fő képviselt egy csapatot.

Alsós leány: Nyers Lili, Tóth Anna, Kotán Eszter. Végig kitű-
nő teljesítménnyel, jókedvvel játszó leányaink az aranyérmet 
hozhatták el, így ők jutottak Szombathelyre, az országos dön-
tőbe, melyet április végén fognak megrendezni.

Alsós fiú: Kovács Lilla, Nyers Dani, Balázs Lehel. Lilla neve 
nem nyomtatási hiba, lányok versenyezhetnek a fiúk között, 
viszont fordítva már nem. Tavaly ők aranyérmet szereztek itt. 
Nehezen indult a csapatnak a verseny, néha kudarcok, néha 

nagy győzelmek mutatták rátermettségüket. Az utolsó forduló 
előtt a szoros mezőnyben az 5. helyen álltak. Az utolsó fordulót 
minden csapattag megnyerte, így a nagy hajrában a bronzérmet 
szerezték meg. A mezőny szorosságát is mutatja, hogy az első 
helyezettől csupán 1.5 ponttal maradtak le.

Felsős fiú: Czakó Patrik, Kovács Dániel, Berényi Levente, 
Szücs Levente. Az első két fiú tavaly elballagott diákunk, de 
születési idejük miatt itt még iskolánkat, csapatunkat erősít-

hették. Végig kiegyensúlyozott, szép játékkal az ezüstérmet sze-
rezték meg. Jó játékukat az is mutatja, hogy Jászberény csapata 
(tavaly is ők nyerték a döntőt) csupán 1 ponttal előzte meg a 
fiainkat.

Alsós fiú: Balázs Léna, Novodomszky Tibor, Görbe Mónika
Az eredetileg leánycsapatnak indult csapatunk az utolsó pil-

lanatban vált fiúvá. Füle Viki betegsége rögtönzésre késztetett 
minket. Hogy a 2 kislány eljöhessen a versenyre, lány hiányá-
ban, egy fiút kellett pillanatok alatt versenyre hívni. Ha már 
egy fiú is van a csapatban, akkor az már fiúcsapatnak lesz minő-
sítve. Így nekik lett a legnehezebb dolguk, hiszen a 2 másodi-
kos, 1 elsős gyerekünk sorra kapta a negyedikes fiúkat… Végig 
küzdöttek, nem adták fel így sem a kicsik. Külön dicséret jár 
kitartásukért!

A versenyre 13 gyereket vittünk, és közülük 10 éremmel a 
nyakában térhetett haza. Azt hiszem, ez már magáért beszél! 
Köszönjük az iskolának, hogy lehetőséget biztosítottak idén is a 
versenyen való részvételre. Köszönet a szülőknek a kíséretért, a 
sok segítségért. Gáspár Imre betegsége miatt a versenyre Sárvári 
Róbert kísérte el a gyerekeket, köszönjük a munkáját.

Kép és szöveg: Fáczán Izabella

Éremeső a megyei csapat-sakkdiákolimpián
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Február 16. Fót. Rangos verseny elé néz-
tünk, mivel innen került ki néhány gyermek 
a világversenyre. Mi, szülők kicsit félve indí-
tottuk gyermekeinket a megmérettetésen, de 
ők ismét bizonyították, hogy maximálisan 
helytállnak.

Összesen 88 gyermek indult a versenyen, 5 
korcsoportban. A 3-as, 4-es, 5-ös korcsopor-
tok összevonva játszottak. Iskolánk sakkcsa-
patát 6 fő képviselte.

1. kcs.: lány: Nyers Lili:
  4. helyezett
 fiú: Polatschek Péter:
  7. helyezett
  Novodomszky Tibor: 
  13. helyezett

2. kcs.: lány: Kovács Lilla:
  1. helyezett
 fiú: Nyers Dániel:
  4. helyezett

3. kcs.: fiú: Berényi Levente:
  8. helyezett

Leginkább büszkék lehetünk Kovács Lillá-
ra, aki a tragikus családi események ellenére 
nemcsak részt vett a versenyen, de kimagas-
lóan is teljesített.

Kép és szöveg:
Nyersné Cserháti Katalin

2012/2013. évi Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei egyéni Diák Sakkolimpia döntőjére 
indult iskolánk sakkozóinak java, hogy az év 
legrangosabb versenyén mutassák be tudásu-
kat a megye legjobb sakkozói ellen. Aki itt a 
saját korcsoportjában a legjobbnak bizonyul, 
az részt vesz az Országos Sakkolimpián, me-
lyet tavaly Budapesten, előtte Debrecenben 
rendeztek meg. Február 23-án került sor 
a versenyre Szolnokon. Izgalommal kez-
dődött a napunk, hiszen Szolnok előtt egy 
baleset miatt kb. 50 percre lezárták az utat. 
Telefonáltunk Szolnokra, hogy késéssel fo-
gunk érkezni, a versenykiírás lehetővé tette, 
hogy ilyen esetekben bevárják a versenyző-
ket. Fél óra csúszással indult a verseny, mi-
után megtörtént a nevezés is. Lassan telt az 
idő a hosszú játszmák között és az esős idő 
is álmosítólag hatott mindannyiunkra.(1-2 
gyereknél az eredményen sajnos ez látszott is 
). Ennek ellenére iskolánk dicsőségére elhoz-
tunk 1 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet.

Kovács Lilla megvédte tavalyi megyebajnok 
címét és veretlenül nyert a 2. kcs. lány korcso-

portban. Ő így automatikusan megyénkből 
továbbjutott az országos megmérettetésre.

Ezüstérmet szerzett Füle Viktória 1. korcso-
port lányok között és Berényi Levente a 3. 
korcsoportos fiúk között.

Bronzéremmel büszkélkedhet Nyers Lili, 
aki ezt az 1. korcsoportos lányok között in-
dult e versenyen.

További szép eredményeket értek el alábbi 
tanulóink: Tóth Anna (1.kcs./lány/4. hely), 
Balázs Léna (1.kcs./lány/5.hely), Kotán Eszter 
(1.kcs./lány/6.hely). Polatschek Péter (1.kcs./
fiú/15. hely), Nyers Dániel (2.kcs./fiú/10. 
hely), Szücs Levente (3.kcs./fiú/11. hely).

Március 9-én fogunk menni ennek a ver-
senynek a folytatásában megrendezett csapat-
megmérettetésére, melynek ugyancsak Szol-
nok fog helyet adni. Tavaly a felsősek ezüst, 
az alsósak aranyérmet hoztak haza. Idén 1 
felsős fiú csapatunk lesz és 3 alsós, melyből 
1 fiú és 2 lánycsapat. Szeretnénk minél csillo-
góbb érmekkel hazatérni, melynek fő segítője 
Gáspár Imre, aki felkészíti tanulóinkat a ver-
senyekre. Kép és szöveg: Fáczán Izabella

Az elmúlt évhez hasonlóan városunkban 
2013-ban is elindult a közfoglalkoztatás. 
Tovább folytatjuk a kistérségi startmunka 
mintaprogramot 36 fővel március elsejétől. 
Az értékteremtő mezőgazdasági projekt a 
tervtárgyalásoknak köszönhetően 2013. már-
cius 1. és 2014. február 28. között valósul 
meg. 2013. március 18-án indult a „Belvíz- 
és csapadékelvezető rendszer karbantartása 
Jászfényszarun” projekt, amely újabb 12 fő 
foglalkoztatását jelenti. A program befejezé-
se a beadott pályázatnak megfelelően 2012. 
december 31-e. Mindkét esetben az önkor-
mányzat a foglalkoztató, és a munkavégzés 
napi 8 órás időtartamban történik. A támo-
gatás mértéke: bér és járulék 100%. A de-
centralizált keretből történő hosszabb idejű 
közfoglalkoztatás 2013. április 1-től indul. A 
foglalkoztatás két szakaszban történik április 
1-től július 31-ig és augusztus 1-től novem-
ber 30-ig terjedő időszakban. Az első és a 
második időszakban is 18–18 fő kerül foglal-
koztatásra. Mindkét esetben a foglalkoztatók: 
GAMESZ 24 fő, óvodák 4 fő, Gondozási 
Központ 4 fő, művelődési ház 2 fő, és az ön-
kormányzat 2 fő. A munkavégzés napi 6 órás 
időtartamban történik. A támogatás mérté-
ke: bér és szociális hozzájárulási adó 85%. 
Az Országos közfoglalkoztatás keretében 26 
fő foglalkoztatása valósul meg. 20 fő a Közép 
– Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, 6 fő pe-
dig a Közép –Tisza-vidéki Vízügyi Igazgató-
ság alkalmazásában. Foglalkoztatásuk 2013. 
március hótól 2013. október végéig tart, és 
a munkavégzés napi 8 órás időtartamban 
történik. A támogatás mértéke: bér és járulék 
100%. 2013 évben összesen 110 fő közfog-
lalkoztatására kerül sor.

A közfoglalkoztatásra az a munkaügyi ki-
rendeltségen regisztrált álláskereső volt köz-
vetíthető, aki:

• foglalkoztatást helyettesítő támogatásba 
részesül;

• álláskeresési ellátásra nem jogosult;
• megváltozott munkaképességű.

Mezei Zsolt munkaerő-piaci menedzser

Pest megyében jártunk Közfoglalkoztatás
Jászfényszarun

2013-ban

Megyei egyéni Sakkolimpia

Start! – megnyitó
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Az alakuláson túl a tervek szintjén közele-
dünk a tényleges tevékenységhez...

A karitász (caritas) latin eredetű szó: min-
den érzéki vágytól mentes tiszta szeretet, jóté-
konyság, jóság, könyörületesség szavak a ma-
gyar megfelelői. A jótékonysági tevékenység 
védőszentje a mi Árpád-házi Szent Erzsébe-
tünk, aki a világon máshol is méltán tisztelt 
alakja a szenteknek.

Már elődeink, az őskeresztények is fordul-
tak a szegények, a rászorulók felé. A 2 ezer év 
folyamán emblematikus személyiségek (hogy 
csak a két napjainkban is ismert személyeket 
említsem: Don Bosco Szent János, Kalkuttai 
Boldog Teréz), rendek, társulatok fémjelzik a 
keresztény ember késztetését a krisztusi sze-
retet közvetítésére. Hazánkban mintegy 82, 

újraszervezve 21 éve működik a Karitász. 
Kiss Gábor atya a helyi plébániára hívta össze 
azokat, akik szívesen vennének részt karitatív 
tevékenységben, akik szívesen cselekednék 
feltétel, ellenszolgáltatás nélkül a jót. A rész-
vétel természetesen az önkéntességen alapul, 
és nem méricskél, hogy havonként vagy he-
tenként mennyi időt szán rá szabadidejéből 
az önkéntes. Az már régebben is elhangzott, 

hogy az istentisztelet és a szentségek köz-
vetítésén túl a diakónia: szeretetszolgálat, 
szeretetközösség (önzetlenül tevékenykedni 
együtt, egymásért) kialakítása is fontos fel-
adata az egyháznak. Sőt! Enélkül igazi, élő 
egyházi élet is nehezen képzelhető el. Város-
unk lakóira az eddigiek folyamán is jellem-
ző volt a segíteni akarás. Jómagam is aktív 

részese voltam, amikor alkalmi szerveződés 
folyamán láttunk vendégül majd 20 évvel 
ezelőtt félbusznyi kárpátaljai gyereket egy ka-
rácsonykor. Máskor cipősdoboznyi küldemé-
nyekkel segítettünk rászoruló gyerekeket, is-
mét máskor ruha- és játékgyűjtési akció során 
adhattuk oda a feleslegessé vált dolgainkat, és 
küldtük azoknak, akik szükséget szenvednek. 
2011. december elején fogyatékosotthonba 
vittünk ruhákat, játékokat, tartós élelmiszert. 
Gyűjtöttünk árvízkárosultaknak és a dévai 
árváknak is.

A teljesség igénye nélkül soroltam fel ezt 
a néhány kezdeményezést és megvalósulást. 
Napjainkban olyan időket élünk, amikor lét-
fontosságúvá válik az egyház újraszervezése. 
A karitatív munkában való részvétel is egy 
út, egy lehetőség arra, hogy kinyilvánítsuk 
az Isten iránti elkötelezettségünket. A saját 
lelki életünk vizsgálatával fog kezdődni a te-
vékenységünk.

Teret kell hagyni hitünkből fakadóan an-
nak a sugallatnak, hogy kivel és milyen jel-
legű önkéntes munkát képzelünk el. Fontos, 
hogy olyan társat válasszunk, akivel hasonló 
a gondolkodásunk, elképzelésünk, és időben 
is tudunk egyeztetni. A lelki Atyánkkal meg-
beszélve, Istenünktől segítséget kérve indu-
lunk majd el ezen az új úton. Feltétel nélkül 
tenni a jót a mai világban. Embert próbáló 
szakaszai is lesznek a tevékenységünknek, de 
hisszük, hogy lesz létjogosultsága. Rendszeres 
időközönként aztán összejövünk és elmond-
juk – ami elmondható –, hogyan lett a szán-
dékunkból cselekedet, annak nehézségeivel, 
örömeivel, hiszen a tapasztalatokat megoszt-
va tanulhatunk saját és más sikereiből, hibái-
ból egyaránt. Basa Éva

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy-
szülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.”

(János Evangéliuma)

Jézus kereszthalála és a feltámadás miszté-
riuma 2000 éve a kereszténység legnagyobb 
ünnepe. A felvilágosodástól (XVIII. sz.) vette 
kezdetét az az eszmei áramlat, mely az Istent 
próbálta kiiktatni az emberek gondolko-
dásából, életéből. Ez részben sikerült is. Az 
embert, az individuumot a közösség elé, fölé 
emelte. A vallást szórakozássá degradálta. Mi-
vel eszmékre szükség van, elkezdődött hát az 
emberi eszmék, eszmerendszerek gyártása. A 
közelmúltban láthattuk, hogyan nőttek fel 
generációk hit nélkül. Sokaknak a húsvét 
is egy mítosz, egy mese része. Nekünk, ke-
resztényeknek ettől azért több. Jézus konkrét 
történelmi személy, konkrét cselekedetekkel. 
Nemcsak egy bölcselkedő ember, hanem az 
Isteni üzenet hordozója, közvetítője. Saját élet-
áldozatával köttetett meg az az új szövetség, 
ami 2000 éve hirdette meg és ajánlja az egész 
emberiség számára a feltétel nélküli szerete-
tet, a bűntől való elfordulást, az Isteni aka-

rat elfogadását. Azt, hogy hogyan győzzük 
le az önzésünket, és az ÉN helyébe hogyan 
kerüljön a MI. Jézus olyan új bölcsességeket 
tanított rövid életének utolsó pár évében, 
amiről korábban nem hallott az emberiség. 
Az apostolok és az első tanítványok szemé-
lyes tapasztalatát, lelkesedését, hiteles beszá-
molóit írták le az evangélisták. Az apostolok 
mellett sok-sok tanítvány halt vértanúhalált 
az I. században. Nem tehettek mást, hisz oly 
mértékben voltak részesei Jézus munkásságá-
nak, tanításainak és a történéseknek, hogy 
semmilyen módon nem tudták azt vallani, 
mondani, hogy nem történtek meg a 2000 
évvel ezelőtti események. Az ember nagyra 
van az ő művével. Fejlődésünk, önmegvaló-
sításaink eredményei, hogy Istent játszva lett 
például két világháború.

Gondolom, mindenki tudna még további 
példákat sorolni, hogyan hisszük magunkat 
mindenhatónak, és hogyan fogunk mellé 
dolgoknak, hogyan viszünk véghez – sokszor 
a következményeket végig sem gondolva – 
nagy horderejű, sokakat érintő tévedéseket. 
Gyakran elhangzik, hogy miért hagyja az Is-
ten megtörténni ezt vagy azt a rosszat. Isten a 

teremtés során az embernek szabad akaratot 
adott. Az ember – elhagyva az Istent – hozta 
létre ezt a mai világot. A még meglévő és az 
ember által létrehozott szépségek mellett ta-
pasztaljuk, hogy a környezetünket szennyez-
zük, háborúzunk, nem figyelünk a technikai 
fejlődés által okozott természeti és a lelkek-
ben, valamint szellemi fejlődésünkben oko-
zott károkra. (Ajánlom elolvasni Wass Albert: 
Te és az Isten c. rövid novelláját.) Kanyarod-
junk azonban napjainkhoz és az egyházunk-
hoz. A Földön ma élő mintegy 6,9 milliárd 
emberből kb. 2,2 milliárd a keresztény, ennek 
a fele római katolikus.

Akár szép statisztikai adat is lehetne, ha 
nem tudnánk, hogy mintegy 5 %-uk éli meg 
valamilyen szinten a vallását. Mert vasárnapi 
mise, a tanítás hétről hétre történő meghall-
gatása, az áldozás, az „ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre”, azaz a szövetség hétről hétre 
történő megpecsételése, a napi ima, a keresz-
tény mivoltunkból fakadó jó cselekedetek 
nélkül nincs igazi megtérés. Ezeken érdemes 
elgondolkodnunk és élni a megkereszteltek 
lehetőségével, amíg lehet. 

Basa Éva

Megalakult a katolikus karitász Jászfényszarun

Ahogy én hallottam… – Húsvéti gondolatok

Fotó: Pál Alíz
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Kulturális délután iskolásoknak

Nyílt nap
az iskolában

2013. február 20-án az IPR (Integrációs Pedagógiai Rend-
szer) keretében a CKÖ-vel közösen rendeztük meg kulturális 
délutánunkat. Közel 100 kisgyermek és kísérőik népesítették 
be a művelődési házat. A Paula és Bea óvó néni vezette „oláh 
néptáncosok” fergeteges hangulatot teremtettek. A Farkas Lajos 
és Basa Jutka néni alkotta zsűri elragadtatva hallgatta a verse-
ket, dalokat. A műsort az 1. a osztály vidám, zenés produkciója 
zárta. A zsűri néhány gyermeket kiemelt dicséretben részesített 
– főleg azokat, akiknek fejlődését már évek óta nyomon követ-
hette. Az IPR jóvoltából minden fellépő kapott személyre szóló 
ajándékot, s volt „ropi-kóla” is! Köszönettel tartozunk a gye-
rekek pedagógusainak és a kedves szülőknek, hogy segítő, fel-
készítő munkájukkal hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez.

Fejlesztő munkacsoport · Fotók: Berze Lászlóné

Az 1993. márciusi MI újság Fénysza-
run? címlapján „Kétéves a Jászok Egye-
sülete” címmel olvashatunk az egyesület 
munkájáról, tevékenységéről. Többek 
között Gyárfás István: A jászkunok tör-
ténete című könyvét, valamint Palugyay 
Imre: Jász-Kun Kerületek és Külső Szol-
nok vármegye című alapvető kéziköny-
vét hasonmás kiadásban adták ki. Az 
ötödik oldalon „Versenyben – Mire jó a 
tagozatos osztály?” címmel terjedelmes 
cikkben mondják el pro és kontra a szü-
lők az eltelt félév tapasztalatai alapján vé-
leményüket. Berényi Ferenc matemati-
ka-fizika szakos tanár szakmai alapon és 
nem érzelmek alapján fejti ki támogató 
véleményét. A 7. oldalon „Szakorvosok 
előadása Jászfényszarun” címmel Far-
kas Bertalannal, az egészségügyi előadá-
sok szervezőjével készült beszélgetés az 
elmúlt év tapasztalatairól és a 1993. évi 
tervezett előadásokról. A cikkből tudjuk, 
hogy dr. Jánosi Gábor, dr. Figus Albert, 
dr. Vitéz Ágnes, dr. Korponai Magdol-
na, dr. Josef Assaffa, dr. Ördög János, dr. 
Katona Irén és dr. Terjéki Mária tartott 
vagy tart előadást Jászfényszarun. A 8. 

oldalon győri gyula: Több mint hobbi 
címmel készített riportot a méhészkedő 
és gazdálkodó Győri Gáborral. Ma is ér-
vényes jó tanács Gábortól „…a méhful-
lánkot óvatosan kapard ki, utána hideg 
víz, hagyma, Naksol. Ezek bármelyike 
csökkenti a bőrödön érezhető égést. 
Csalánkiütés esetében orvoshoz kell for-
dulni. A méhszúrástól nem kell minden-
kinek félni. A reuma okozta fájdalmak 
kitűnő ellenszere a méhméreg.” Jász-
fényszaru 1993. évi vásárnaptárát a 9. 
oldalon tették közzé. Húsz évvel ezelőtt 
még március 7-én, április 25-én, június 
13-án, augusztus 8-án, szeptember 19-
én, és október 17-én is tartottak országos 
állat- és kirakodóvásárt Jászfényszarun. A 
10. oldalon Sinkovics Andrea: „Senki 
sem tökéletes…” címmel készített ri-
portot Búzás Gyulával, aki a sárga iskola 
(kisiskola) tornatermében a KEMPO 
(önvédelmi sport) rejtelmeibe vezeti be 
a gyermekeket. A jelenleg feketeöves, 
kétdanos mester célkitűzése akkor a leg-
magasabb fokozat elérése volt: fekete öv 
és 8 dan.

Szemelgetett: Tóth Tibor

Idén apára került a sor, hogy ellátogas-
son a nyílt napra az iskolába, az első osz-
tályba, ahol kishúgom ismerkedik a szá-
mokkal és betűkkel. Elmesélte nekünk 
itthon, miket is tapasztalt.

Mindenki örömére sok szülő jelent 
meg az osztályban.

A gyerekek izgatottan és büszkén vár-
ták az óra kezdetét, szerették volna meg-
mutatni tudásukat. Apa választása a ma-
tematika- és az olvasásórára esett, ezekre 
látogatott el.

Ahogy elmesélte, a gyerekek ügyesen fi-
gyeltek és merültek el a számok birodal-
mában. Az aktivitásuk figyelemre méltó 
volt, szinte állandóan jelentkeztek, mert 
tele vannak tudásvággyal. Látszik, hogy 
a tanár néni dicséretére is nagy szüksé-
gük van, de a piros csillag a legnagyobb 
jutalom. A pici ujjaikat is édesen nyito-
gatták, amikor az egyes matekpéldákon 
elmélkedtek.

Az olvasásóra is érdekes volt, ahogyan 
a gyerekek a könyveikből olvastak. Ki-
ki már jól hangsúlyozva, ki csak mono-
tonon, de mind ügyesen. Mindez azért 
olyan klassz, hiszen hat hónapja még 
csak óvodások voltak!

Kovács Viktória 8.a

Húsz éve város Jászfényszaru
szemelvények Hónapról Hónapra

feBruár
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„Harminckét év után is csoda egy újszülött születésének segítője lenni”

Mi újság Fényszarun? – Kézbesítési információk

A Magyar Ápolási Egyesület felterjesztésére a 2013. február 19-i 
Magyar ápolók napja ünnepségen Az emberi erőforrások minisz-
tere elismerő oklevele kitüntetést vehette át Palóczné Hornyák 
Margit, a hatvani kórház Szülészet–Nőgyógyászatának főnővére, 
Jászfényszaru város lakója.

Méltatásként vezetői a következőt írták: több évtizedes betegágy 
melletti szülészeti és nőgyógyászati tevékenysége példaértékű az 
egészségügyi pályán. Munkáját alaposság, szakmai igényesség jel-
lemezi. Elhivatottsága példaértékű, mellyel a vezetői, kollégái és a 
betegek bizalmát is elnyerte. A munkatársak, a betegek és a hoz-
zátartozók iránti tisztelete, segítőkészsége, empatikus magatartása 
példaértékű. A hatvani kórház megbecsült és tiszteletben tartott 
dolgozója.

Kérlek, mutatkozz be!
1963. 04. 07-én születtem Jászberényben. Házasságban élek, két fel-

nőtt gyermekem van.
Általános iskolai tanulmányaimat Jászfényszarun végeztem. Ta-

nulmányaimat Hatvanban, a Bajza József Egészségügyi Szakközép-
iskolában folytattam. Igyekeztem új képzettségeket szerezni, és azt a 
munkámban hasznosítani. Végzettségeim: általános ápoló, asszisztens, 
szülésznő és egészségügyi menedzser. 1981. 07. 01-én, a Semmel-
weis-napon kezdtem dolgozni szülésznőként a hatvani kórházban. 
Gyermekeim: Zoltán 1983-ban, Gábor 1988-ban a hatvani kórház 
szülészetén születtek. Ahhoz, hogy ismét munkába tudjak állni, na-
gyon sok segítséget kaptam édesanyámtól és férjemtől. 2000. 04. 01-
től főnővéri munkakörben dolgozom jól képzett, összetartó kollektíva 
vezetőjeként. 2011. 07. 01-én voltam 30 éves dolgozója a szülészeti 
osztálynak. Jubileumi és Törzsgárda jutalomban részesültem.

Mi vonzott az egészségügyi pálya felé?
Unokahúgom születésekor, kilenc évesen, amikor a kórházban láto-

gatni voltunk, akkor döntöttem el, hogy az egészségügyben szeretnék 
dolgozni szülésznőként vagy csecsemős nővérként. Elhatározásom 
mellett kitartottam. Ezért választottam a Bajza József Egészségügyi 
Szakközépiskolát. Szakmai gyakorlataimat a hatvani kórházban töltöt-
tem. Nagyon jól éreztem magam az osztályon. A szülészet-nőgyógy-
ászati gyakorlatom letöltése után döntöttem el, hogy szülésznő leszek. 
Volt betöltendő szülésznői állás, így az állásajánlaton nem sokat gon-
dolkodtam, igent mondtam.

Tapasztaltál-e változást a szülésznői munka gyakorlatában a kez-
detekhez képest?

Igen. Sokkal összetettebb lett a munkánk. A szülés körüli események 
megváltoztak. Ezen örömteli eseménybe bevonjuk a családokat. Lehe-
tőséget biztosítunk arra, hogy a kismama mellett a hozzátartozó (apa, 
barátnő vagy édesanya) is jelen lehet a szülésnél.

Milyen tevékenységeket folytatsz még a közvetlen vezetői munká-
don kívül?

Szűrőprogramokat szervezek. Minőségügyi auditorként a kórház 
munkáját is segítem. Szülésfelkészítő tanfolyamot vezetek, melyen a 
szülőszoba látogatása és az osztály bemutatása mellett az együtt szü-
lésre készítem fel a párokat. Kapcsolatot tartok a védőnőkkel, hiszen a 
sikeres terhesgondozás alapja az együttműködés. Közösen szervezünk 
anyatejes világnapot és születés hete programokat, melyen hasznos 
előadások vannak, mellyel a kismamáknak új ismereteket nyújtunk.

Említetted, hogy újszülött újraélesztési okleveled is van. Volt-e szükség 
arra, hogy az itt megszerzett ismereteket alkalmazd a gyakorlatban?

Szerencsére nagyon ritkán kell alkalmazni ezeket az ismereteket, de 
aki szülőszobán dolgozik, annak rendelkeznie kell ezen ismeretekkel, 
és tudnia kell a gyakorlatban is alkalmazni.

Dolgozol-e még szülőszobán?
Vezetői munkám mellett már ritkábban dolgozom szülőszobán. Szá-

momra még 32 év után is csoda egy újszülött születésének segítője len-
ni szülésznőként, melyet szavakkal nem lehet kifejezni. A szakmám a 
hivatásom is. Munkámat igyekszem mindig a legjobb tudásom szerint 
végezni, azzal a szülészeti osztály működését segíteni, és a családoknak 
– ahová az újszülött érkezik – örömet szerezni. Véleményem szerint az 
egészségügyi dolgozó szakmai presztízsét, a róla kialakult véleményt, 
a hivatás iránti bizalmat saját maga teremti meg szakmai magatartása 
és a végzett munka minősége alapján. Azt gondolom, hogy a hatva-
ni kórház szülészetén eltöltött 32 év munkaviszony magáért beszél. 
Több mint nyolcszáz újszülött született nálam. Ebből Jászfényszarun 
élő kisbaba hatvan. Van olyan, hogy az apuka és két gyermeke is nálam 
született vagy több családban mindhárom gyermek. Nagyon jó látni 
a városban ezeket a gyermekeket, ahogy cseperednek, felnőtté válnak, 
és sikereket érnek el. Büszke vagyok rájuk, és nagyon jó érzés, hogy 
nálam születtek.

Földvári Edit

Tisztelt Olvasók! Kedves ügyfeleink!

Mint arról már korábban értesülhettek, Jászfényszaru Város Ön-
kormányzatának döntése értelmében a Mi újság Fényszarun? című 
újságot 2013 januárjától minden fényszarui háztartás ingyenesen 
kapja meg.

A havi 2.150 db kiadvány terjesztésével az Önkormányzat a Magyar 
Posta Zrt-t bízta meg. Ezzel kapcsolatban néhány információt szeret-
nék megosztani önökkel.

A postának kiemelten fontos, hogy – a többi küldeménnyel együtt – 
pontosan, időben eljuttassuk önökhöz a kiadványt. Az újság meny-
nyisége és súlya miatt a Magyar Postával 3 munkanapos terjesztési 
határidővel kötött szerződést az Önkormányzat. Minden kézbesítő já-
rásban elkészítettük a 3 napra lebontott terjesztési tervet, ami alapján 
a kézbesítő kollégáim minden hónap elején eljuttatják a postaládákba 
a kiadványt.

A kézbesítést a nyomdai átvételt követően tudjuk megkezdeni, ami 
általában a hónap utolsó két munkanapjára esik. Pl. a februári lapszá-
mot a február 28-i nyomdai átadást követően március 1-jén, 4-én és 
5-én kézbesítettük. Ezen időpontokat figyelembe véve kérem, hogy az 
újságot a következő hónapok hasonló napjain várják.

Kérem továbbá Önöket, segítsék munkánkat azzal, hogy ingatlanjai-
kon házszámtáblákat helyeznek ki. A tavalyi évben az Önkormányzat-
tal közösen elvégeztük az utcanév- és házszámtáblák felülvizsgálatát. 

Különböző fórumokon már korábban is kértük, hogy a pontos 
kézbesítés érdekében pótolják a hiányzó házszámtáblákat, de saj-
nos idáig jelentős javulást nem tapasztaltunk.

A pontos kézbesítés közös érdekünk. Kérem, legyenek ebben a segít-
ségünkre! Amennyiben kérdésük, észrevételük van, nyugodtan keres-
senek meg, illetve munkatársaim is készséggel a segítségükre lesznek.
Köszönöm figyelmüket.

Gedei Adrienn postavezető

Fotó: Palócz Miklós
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„A jászsági bíró udvarában!”

Köszöntés A kereszt visszahelyezése

Telt ház fogadta 2013. 03. 09-én a Petőfi Művelődési Házban, az Ig-
lice Folklór Kulturális Alapítvány által szervezett „A jászsági bíró udva-
rában” című produkciót. A műsorban közreműködtek a Jászság Népi 
Együttesből táncos, oktató barátok, az Iglice Gyermektáncegyüttes 
Jászfényszaruból, a Viganó AMI Nagyboldog Gyermektáncegyüttese 
Jászberényből és a 2012-ben Kiválóan Minősült Jászberényi Hagyo-
mányőrző Együttes. Az előadás bemutatta a Jászság szokásait, táncait 
úgy, ahogy apáink, nagyapáink táncolhatták. A műsorszerkezet úgy 
lett összeállítva, hogy nem csak az állandó műsorszereplők, hanem 
más, helyi tánccsoportok, jelen esetünkben az Iglice Gyermeknéptánc 
Együttes is szerepelni tudott a műsorban. A színpadi táncon kívül a 
közönség hangbejátszásokat hallhatott a Jászberényi Hagyományőrző 
Együttes táncosaitól arról, hogy mit jelent számukra a hagyomány és 
a hagyományőrzés. A majd másfélórás előadás végén a közönség vas-

tapssal jutalmazta a közel 70 szereplőt. A műsort rendezte és koreog-
rafálta: Kocsán László, zenei szerkesztő Pál Mihály volt, míg a zenét 
szolgáltatta: Pál Mihály, Andrásy Ferenc és a Zagyva Banda. 

A műsor bemutatása nem jöhetett volna létre, ha nincs a Jászfény-
szaru Ipari Centrum Kft „Szociális városrehabilitáció és lakossági 
integráció Jászfényszaru fejlődéséért” városrehabilitációs projekt 
keretéből pályázati úton elnyert támogatás.

A Jászság kultúrájának megismertetése jegyében az Iglice Folklór 
Kulturális Alapítvány 2013. 04. 13-án 16 órakor a Petőfi Művelődési 
Házban egy újabb produkcióval készül, egy jászsági viselet bemutató-
val és kiállítással, ahol betekintést nyerhetünk különböző korok kü-
lönböző generációinak és társadalmi rétegeinek viseletébe. Szeretettel 
várjuk az érdeklődőket az ingyenes programra.

Fotó: Pál Alíz

SZÜLETTEK: Czine Ferenc Zsombor (Czine Ilona), Farkas Krisztián 
(Kirják Magdolna), Radics Ramóna (Sibalin Tamara).

HÁZASSÁGKÖTÉS: nincs adat.
ELHUNYTAK: Csépán Sándorné Lukács Margit (73), Hegedűs 

László (68), Kovács Sándor (47), Ördög István Zoltán (22), Rédei 
Sándorné Rácz Margit (90), Szurnyák Józsefné Langó Ilona (61), 
Tamus Péter (26), Varga János (73).

Csécsei Ferenc és felesége Király Terézia március 23-án ünnepelték 
50. házassági évfordulójukat. Szeretettel köszönti őket három fiuk, 
Feri, zoli, Norbi és négy unokájuk, Anett, Adél, zozó, Bence és 
családjuk.

Az István, a király 30. évfordulója alkalmából
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2013. augusztus 30. (péntek) 

este 18 órakor kellő számú jelentkezés esetén autóbuszt indít Buda-
pestre Papp László Sportarénában 20 órakor kezdődő Szörényi le-
vente – Bródy János: ISTVÁN, A KIrÁly című előadásra.

Három évtizede tart az István, a király töretlen sikere. A darabot 
Alföldi Róbert rendezi.

Az előadásra ülőhelyek a következő kategóriákban I. 24.900 Ft, II. 
19.900 Ft, III. 16.500 Ft, IV. 12.900 Ft, V. 9.900 Ft, VI. 5.900 Ft, 
VII. 3.900 Ft/db áron lehet jegyet igényelni. A jelentkezők számától 
függően az útiköltség 1300 Ft/fő – 1800 Ft/fő között várható. 

Jelentkezni április 20-ig az igényelt jegykategória megjelölésével 
Tóth Tibornál a Rimóczi kastély alagsorában személyesen vagy a +36-
30/337-3336 mobil számon lehet. Tóth Tibor

A tavaly december 4-én, lekerült keresztet és a gömböt, március 21-
én a délelőtti órákban helyezték vissza templomunk tornyára. A téli 
hónapokban a keresztre és a gömbre felújítás és újraaranyozás várt. A 
munkálatok költségeit, közel egy millió forintot, Jászfényszaru Város 
Önkormányzata állta. A gömbben az elődök példáját követve újabb 
időkapszulát helyeztek el. Kép és szöveg: Pál Alíz

Februári anyakönyvi hírek

Színházi szervezés
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„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel…”

Köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak,
ismerősöknek, szomszédoknak

és mindazoknak, akik

rÉDEI SÁNDOrNÉ
rÁCz MArgIT

gyászmiséjén és temetési szertartásán részt vettek, sírjára
a kegyelet virágait helyezték, fájdalmunkban osztoztak.

Szerető feleséged és családod

Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, akik

KOVÁCS SÁNDOr
temetésén részt vettek, gyászunkban együtt éreztek velünk.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, 
munkatársaknak, tűzoltótársaknak, vadásztársaknak, hogy

TóTH gyÖrgy
temetési szertartásán megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,

fájdalmunkban osztoztak.
Köszönet az orvosok áldozatos munkájáért.

A gyászoló család

Emlékezés

TÖrÖK PÁl
halálának 10. évfordulójára.

„Végleg elmentél hosszú utadra,
Hangodat nem halljuk többé már soha.

Életed munka volt és szeretet,
Amíg élünk, elfelejteni nem lehet.
Fájó szívünk fel-felzokog érted,

Örökre szeretünk, nem feledünk Téged.”
Szerető családod

Fájó szívvel emlékezünk

MENCzEl gyÖrgy
halálának 1. évfordulójára.

„Szomorú az út, amely a sírodhoz vezet,
ahol megpihen dolgos két kezed.

Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen, szerényen.
Jóságos szíved nyugodjon békében.
Emlékeddel szívünkben maradtál

Számunkra Te soha meg nem haltál!”
Szerető feleséged és családod

Fájó szívvel emlékezünk

PÁl SÁNDOr
halálának 1. évfordulójára.

„Végleg elmentél hosszú utadra,
Hangodat nem halljuk többé már soha!

Életed munka volt és szeretet.
Amíg élünk elfelejteni nem lehet.

Fájó szívünk fel-felzokog érted,
Örökre szeretünk, nem feledünk téged.”

Szerető feleséged,
fiad, menyed, unokáid

Emlékezés

FArKAS ATTIlA
halálának 4. évfordulójára.

„Megállunk a sírod előtt és könnyezünk.
Fájó szívvel örökké Rád emlékezünk.”

Szerető családod

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

rOHOSKA lÁSzló
1944-2013

temetési szertartásán részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek,

akik férjem, édesapánk, nagyapánk,

BOrBÉly JÁNOS
temetésén megjelentek,

sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Emlékezés
„Nehéz az életet élni nélküled,

mert Te voltál a jóság és a szeretet.
Elvitted a fényt és a meleget,

csak egy sugarat hagytál, az emlékeket.
Elfeledni Téged soha nem lehet,

csak muszáj megtanulni élni nélküled.”
Emlékezünk

TUSOr JÁNOS
halálának 4. évfordulójára.

Szerető családja

„Egy pillanat volt az egész
De ezt elfogadni egy élet is kevés.”

Köszönetet mondunk a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek, akik szeretett feleségem, 

drága édesanyánk, imádott nagymamánk,
aranyos dédikénk és kedves testvérünk,

CSÉPÁN SÁNDOrNÉ
lUKÁCS MArgIT

temetésén megjelentek, sírját a szeretet virágaival borították
s a mi kis családunk legnagyobb fájdalmában velünk osztoztak.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Emlékezés szüleinkre

KUN JózSEF
halálának 21. és

KUN JózSEFNÉ
született

MÉSzÁrOS rOzÁlIA
halálának 3. évfordulójára

Bennünk él két arc, két meleg tekintet,
két simogató kéz két sóhaj, két lehelet.

Bennünk él a múlt, s a végtelen szeretet.
Amit tőlünk senki, soha el nem vehet.

Szerető családjuk
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Tisztelt jászfényszarui lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy előzetes időpont egyeztetés alapján 

édesapám lakásán (Jászfényszaru, Fürst S. u. 12.)

ügyVÉDI TEVÉKENySÉgET FOlyTATOK.
Dr. Tóth Zoltán – ügyvéd – Telefon: 06-20/544-5206

Dr. Törőcsik és Társa ÜgyvéDi iroDa
Dr. Törőcsikné Dr. Király Katalin

ügyvéd

Mobil: 06-20/923-2025

Értesítem Tisztelt Ügyfeleimet, hogy ügyvédi irodámat
Jászfényszaru József A. u. 46. sz. alá helyeztem át.

Ügyfélfogadás
csütörtökön: 15.00–18.00-ig bejelentkezés alapján.

ÖRÖKZÖLDEK!
Oszlopos, gömb és sövény tuják eladók.

Jászfényszaru, Kossuth L. út 77.
Tel.: 06-30/219-93-85 (Karizsné)

Most nyíló irodánkba

agilis, sokat dolgozó munkatársakat
felveszünk!

06 30 5151814

KIÁRUSÍTÁS!
Április-Május-Június hónapban

szombatonként 9-12 óráig
végkiárusítást tartunk a fotósboltban.

Minden árucikkre 20% kedvezményt adunk.
Rohoska Anikó

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.

időpont-egyeztetés
telefonon vagy személyesen. 

tel.: +36-30/947-7453

Külsős orvostól
fogtechnikai munkát vállalunk.

Jó minőségű
pálinkafőzés

rövid határidővel,
kedvező áron Jászfényszarun.

Tel.: +36-30/523-1248
Ugyanitt szikvíz-készítés,

kis- és nagyfogyasztót kiszolgálunk!

ADóBEVAllÁSOK KÉSzíTÉSÉT,
ADóTANÁCSADÁST,

ADóHATóSÁgI KÉPVISElETET VÁllAl:
GÓDORNÉ NAGY ESZTER adótanácsadó

KONTrOll-DIAgNOSzTIKA KFT · Tel.: 30/432-1616

Szerkesztőségi fogadóóra…
…minden pénteken 9-11 óráig

a művelődés ház földszinti termében.
Telefon: +36-30/3488-935

Apróhirdetések

Iskolai beiratkozás

Hirdetési díjaink

Kis utánfutó eladó. Jászfényszaru, Mező u. 19.
*

Nagy méretű utánfutó egy év műszakival eladó.
Érdeklődni: Jászfényszaru, József A. u. 12.

Április 8-án, 9-én, hétfőn és kedden 8-18 óráig lehet beiratkozni az 
általános iskola 1. osztályába és a művészeti iskola 4 művészeti ágára 
Lovászné Török Magdolna igazgatóhelyettesnél a Kisiskolában. 

Kérjük a szülőket, ne felejtsék elhozni a gyermek személyi azonosítá-
sára alkalmas lakcímkártyáját, TAJ kártyáját és az óvodai szakvéle-
ményt. A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás ese-
tén a fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jászberényi 
Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Lovászné Török Magdolna

Lakossági apróhirdetés: 25 Ft/szó 
Lakossági keretes: 30 Ft/szó,
 illusztráció 500 Ft/db
 (Köszönetnyilvánítás, emlékezés)
Családi esemény: Fotó: 1.000 Ft/db, 

szöveg: 30 Ft/szó 

Vállalkozói hirdetés: 

Egész oldal: 40.000 Ft 
fél oldal: 20.000 Ft 
Negyed oldal: 15.000 Ft 
Nyolcad oldal: 10.000 Ft
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

A FÉBE szeretettel várja az érdeklődőket 2013. április 5-én (pén-
tek) este 18 órakor a rimóczi-kastély nagytermében tartandó köl-
tészet napi városi rendezvényére. 

Az est vendége: Parti Nagy Lajos Kossut-díjas magyar költő, dráma-
író, író szerkesztő, kritikus.

Közreműködnek: Dankó Hajnalka versmondó és Ézsiás László Vö-
rösmarty-díjas versmondó, költő. Tóth Tibor

Felnőtt csapatunknak jól sikerült a felkészülés, így kellő önbizalom-
mal és várakozással vártuk az első tavaszi fordulót, ahol Pusztamonos-
tort láttuk vendégül. Ezen a mérkőzésen debütált együttesünk kispad-
ján Szabó Zoltán edző, valamint pályára lépett két újonnan igazolt 
játékosunk, Cseh Balázs és Poncski László is. Szép számú közönség 
előtt magabiztos hazai győzelem született, hiszen 4-1 arányban sike-
rült győznünk a szomszédvári rangadón. Ennek és a rivális Cibakháza 
botlásának köszönhetően csapatunk már a feljutást jelentő második 
helyen várja a folytatást. Sajnos a havazás miatt elhalasztották a ta-
vaszi második fordulót, így lapzártáig nem játszott újabb mérkőzést 
csapatunk.

Ifjúsági csapatunk is sikerrel vette az első fordulót, gólzáporos mér-
kőzésen győzték le szomszédjainkat! Újdonság a csapat háza tájáról, 
hogy visszatért az elmúlt év gólkirálya Oláh Béla, aki újra kék-fehér-
ben riogatja az ellenfelek kapusait!

Eredmények:
JVSE – Pusztamonostor 4-1 (0-1) G.: Vaszicsku, Jáger, Szakali,
  Ecker illetve Kállai.
U19: 7-0 (3-0) G: Baranyi 3, Oláh 2, Kirják, Farkas V. 
Mozogjanak sokat! Vitányi Szabolcs

Április 27-én 17 órakor Nótaszó címmel a 2009. évi nemzetközi nóta-
verseny legjobb férfi előadóművésze, Farkas Zsolt CD bemutató koncertje 
lesz a művelődési házban. Kísér a 100 tagú cigányzenekar kamaraegyütte-
se. Belépő:1.700 Ft. Mindenkit szeretettel várunk!

Sporthírek

Lemezbemutató koncert


