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Meghívó a város napja rendezvényre

Meghívó

Jászfényszaru Város Önkormányzata 
szeretettel meghívja városunk

minden lakóját és vendégeit a május 1-jei

VÁROS NAPJA RENDEZVÉNYÉRE

Helye:
VÁROSI SPORTPÁLYA

JÁSZFÉNYSZARU

PROGRAMOK:

6.00-tól Zenés, fogatos ébresztő a város 
utcáin

9.00 Diákönkormányzat tagjai
 kerékpáros felvonulása
 (indulás a Rózsa presszó mellől)
9.00-13.00 Egészségügyi szűrővizsgálat
 (vércukor, koleszterin, testsúly, 

testmagasság, testzsír, légzés-
funkció, csontsűrűség, vérnyo-
más, CO)

10.00 Májfadíszítés zenei aláfestéssel,
 gyermekprogramok,
 népi játékok egész nap 

10.00-től Város napi kupa
 Női és férfi kispályás labdarúgó 

kupa-nevezés 9–9.30-ig
11.00 Közbiztonsági pillanatok
 rendőrautó, rendőrségi felsze-

relések megtekintése
 Tűzoltó próbák
12.00 Tombolahúzás
14.00–18.00 Gyermekprogramok
 lufihajtogató bohóc, arcfestő, 

légvár kastély, óriás trambu-
lin védőhálóval, bűvész iskola, 
zsonglőr iskola, akrobata iskola

14.00–16.15 A város művészeti
 csoportjainak bemutatói
 a nagyszínpadon 
 Iglice Gyermeknéptánc Együt-

tes, Fehér Akác Népdalkör,
 városi énekkar, művészeti
 iskola társastánc tanszak
 közben színpadi bűvész show
15.30 Közbiztonsági pillanatok,
 tűzoltó próbák
 rendőrautó, rendőrségi
 felszerelések megtekintése

16.00 Rendőrségi kutyabemutató
 a felső pályán
17.00 Város napi kupa eredményhir-

detés a nagyszínpadon
17.10–20.00 A város könnyűzenei
 együtteseinek műsora
  BRINGA ROLL, SWING,
 Jáger János és barátai, GOLF
kb. 19.00 Tombolahúzás

Főzési lehetőség csoportok, baráti társasá-
gok részére!

Mostoha időjárás esetén a programok egy 
része a művelődési házban kerül megrende-
zésre. Valamennyi program és szolgáltatás 
térítésmentes!

A templomban az esti litánia keretében 
Kiss Gábor esperes kér áldást a városra.  

Ünnepeljünk együtt vidáman! 

Győriné dr. Czeglédi Márta Dr. Voller Erika
 polgármester jegyző

Jászfényszaru Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja a város lakosságát

 a Szent József téren felállítandó
„Jászfényszarui Cigányzenészek

Emlékműve” avatására

2013. május 17-én,
pénteken 14:00 órai kezdettel.

Az „ÉAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0002
azonosító számú,

Szociális városrehabilitáció Jászfényszaru 
fejlődéséért elnevezésű” projekt
záró rendezvény díszvendége

Mága Zoltán hegedűművész, 
aki 16:00 órakor koncertet ad

a római katolikus templomban.

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester köszönti a város
születésnapi rendezvényének résztvevőit. (Beszámoló a 2–3. oldalon.)

20 éves a város...
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Mi, jászfényszarui iskolások Jászfény-
szaru várossá avatásának 20. évfordulóján 
húsz üzenetet eresztettünk a magasba. 
Ezzel kívánunk városunknak és lakóinak 
szép jövőt és a tervek megvalósulását. Né-
pessége sokasodjon, parkjai zöldüljenek, 
épületei szépüljenek. Gazdasága fejlődjön! 
Ezek a Mi jókívánságaink. 

Ha Ön szeretne csatlakozni hozzánk, 
akkor keresse fel Jászfényszaru Város 
Facebook oldalát!

Jászfényszaru, 2013. április 02.

Kovács Eszter
diákpolgármester

20 éves a város: jubileumi rendezvénysorral ünnepelt Jászfényszaru
Jászfényszaru 1993. április 2-a óta is-

mét viselheti városi címét. Az 1993-as 
városavató ünnepség során Göncz Árpád 
köztársasági elnök Jászfényszaru város-
alapító okiratát, dr. Verebélyi Imre BM 
közigazgatási államtitkár pedig a város 
kulcsát adta át Győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármester asszonynak. Az ese-
ménynek a helyi római katolikus temp-
lom adott otthont.

E két évtized alatt sokat fejlődött, szé-
pült településünk, melyre egész évben a 
„20 éves a város” elnevezésű rendezvény-
sorozattal emlékezünk. A megemléke-
zések kiemelkedő programja volt 2013. 
április 2-án a város születésnapja. A 
rendezvény 15 órakor, a tavaszi hadjárat 

első csatájából átvonuló huszárság ha-
gyományos felvonulásával és díszszemlé-
jével kezdődött, amelyet Fülöp Tibor, az 
emlékhadjárat főszervezője kommentált. 
Dr. Szabó Tamás, a Felső-Jászság or-
szággyűlési képviselője, Jászberény város 
polgármestere és Győriné dr. Czeglédi 
Márta, Jászfényszaru város polgármeste-
re köszöntötték az ünneplő közönséget 
a római katolikus templom előtti téren. 

Ezt követően Püspökiné Nagy Erzsébet, 
Boldog polgármestere és a boldogi Hu-
szár Hagyományőrző Egyesület képvise-
lői üdvözölték a várost.

A huszárok hagyományőrző felvonu-
lása után gyermekprogramokkal folyta-
tódott a születésnap. A leglátványosabb 

az óvodásokkal és általános iskolásokkal 
közösen megvasalósított „élő torta” és 
a nemzeti színű lufik szélnek eresztése 
volt. A három-három luftballonhoz rög-
zített vászonzsák a diákok jókívánságait 
tartalmazta, amelyeket Kovács Eszter 
diákpolgármester olvasott fel. A gyer-
mekprogramok a Kisiskola tornatermé-
ben folytatódtak, ahol érdekes kézműves 
foglalkozással és fejtörőkkel várták a di-
ákokat. A Kisiskola színháztermében a 
felnőttek a fényszarui hévízkút fúrásának 
eredményeiről hallhattak előadást Bara-
bás Imre geológustól.

Fél héttől az est legünnepélyesebb ese-
ményére került sor a város templomában, 
ahová több vendég is érkezett: Pócs János 
országgyűlési képviselő, Jászapáti város 
polgármestere, Gergely Zoltán, Jászárok-
szállás polgármestere, Püspökiné Nagy 
Erzsébet, Boldog község polgármestere, 
Sári Ferenc, Pusztamonostor polgármes-
tere, dr. Kis Zoltán, Jászfényszaru város 
díszpolgára, volt országgyűlési képviselő, 
dr. Facskó István, Jászfényszaru díszpol-
gára, a Samsung elnöke, dr. Körei-Nagy 
József, Jászberény rendőrkapitánya, dr. 
Dobos Róbert, a Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei kormányhivatal jászberényi járási 
hivatal vezetője, valamint Lee Kyu Jin, a 
Samsung Electronics Magyar Zrt. koreai 
elnöke és kísérete.

Az első ünnepi köszöntő beszédben 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármes-
ter kiemelte, mennyi mindent jelentett 
ez a 20 év településünk életében. A ki-
egyezés történelmi párhuzamát hang-
súlyozva az összefogás, a béke, a közös 
céljainkért való közös munkálkodás fon-
tosságát emelte ki, majd megőrzésre át-

Vonulás a díszszemlére

Ünnepi viseletben

A jászfényszarui
iskolások születésnapi 

jókívánságai
a 20 éves városnak
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20 éves a város: jubileumi rendezvénysorral ünnepelt Jászfényszaru

„Vár állott”, most emlékművek és emlékfák

adta a város kulcsát Palócz Zsókának, aki 
20 évvel ezelőtt ezen a napon született. 
Dr. Kis Zoltán köszöntőjében üdvözölte 
a 20 éves várost, és emlékezett az 1993-
ban történtekre. Pócs János a család, a 
szülőváros, a haza meghatározó szerepé-
ről beszélt. Lee Kyu Jin, a Samsung elnö-
ke is örömmel köszöntötte az ünneplésre 
összegyűlt polgárokat.

Végül Jászfényszaru város kulcsát meg-
áldotta, és ünnepi gondolatait megosz-
totta a jelenlevőkkel Kiss Gábor esperes 
plébános. A díszünnepségen közremű-
ködtek a helyi kórusok. A program élő 
zenével, a FÉBE által szervezett Főtéri 
zenés nosztalgia esttel folytatódott a mű-
velődési ház nagytermében, ahol fellé-
pett Molnár György harmonikaművész 

és koncertzenekara, valamint vendégei: 
Horoscsák Veronika és Nádas György 
szólisták. A város születésnapját még szá-
mos rendezvény követi majd. A „20 éves 
a város” központi ünnepségét augusztus 
19-én tartják, melyre már most sok sze-
retettel hívnak és várnak minden ünne-
pelni vágyót.

Kép és szöveg: Pál Alíz

Várossá nyilvánításunk 20. évforduló-
ja alkalmából elültettünk egy emlékfát a 
volt leányiskola helyén létesült parkban. 
Oda, ahol megtalálható a város 10. és 15. 
évfordulójának jubileumi emlékfája, va-
lamint a tanítók fája is. A fa neve: perzsa 
varázsfa /Parrotia Persica/, a jászok fája.

A jászok eredetének gyökerei messzire 
nyúlnak a Kaukázus vadregényes, ám 
alig ismert hegyvidékére és a mai Irán 
területére, egy hatalmas ókori kultúrnép, 
a perzsák birodalmába, amely sok évszá-
zadon át az egyik főszereplője volt a vi-
lágtörténelemnek. Azt azonban kevesen 
tudják, hogy ezek a vidékek olyan kima-
gasló botanikai értékeket rejtenek, ame-
lyek közül néhányan az arborétumok 
legféltettebb kincsei közé tartoznak.

Ilyen a perzsa varázsfa, ami arrafelé ta-
lán a legszebb, és ami a közös származá-
sunk miatt a jászok jelképe lehetne.

 A Kaukázus déli lejtőin és Észak-Irán-
ban honos ez a közepes méretű bokorfa. 
A platánhoz hasonló foltos kérgével, ko-
rai virágzásával, göcsörtös ágrendszerével 
és főleg csodálatos őszi lombszíneivel az 
év minden részében látványos díszfa.

Őshazájában 200 éves kort és 22 m 
magasságot is elér. A budai arborétum-
ban (Ménesi út) látható soktörzsű 100 
éves példány 9 m magas, de jóval szé-

lesebb. Az oldalra hosszan kinyúló ágai 
földet érve meggyökeresednek, és ott 
új bokor kezd kialakulni. A terméstok-
ból kipattanó magját akár 10 méternél 
messzebbre is ellövi. Az egymáshoz köze-
li fák ágai képesek összenőni, és egészen 
fantasztikus alakzatokat felvenni. Rend-
kívül terjedelmes gyökérrendszere mi-
att talajmegkötésre is nagyon értékes fa 
eróziónak kitett domboldalakon. Orosz 
nyelvterületen - főleg Grúziában és Azer-
bajdzsánban - vasfának hívják különösen 
erős, kemény és nehéz faanyaga miatt. 
Gépalkatrészeket is gyártanak belőle. A 
népi gyógyászatban összemorzsolt friss 
leveleit sebek forradásának elősegítésére 
használják. A levelek októberben már ra-
gyogó vörösre színeződnek.

Múltunkra, származásunkra, jász mi-
voltunkra büszkeséggel kell tekinte-
nünk. Ezt akár úgy is kifejezhetnénk, 
hogy kertjeinkbe, parkjainkba minél 
többet ültetnénk jász őshazánk eme kö-
vetéből, amely olyan jelképe lehetne a 
Jászságnak, mint a cukorjuhar levele Ka-
nadának vagy a cédrus Libanonnak. Vá-
rosunk már a 12. jász település, ahol dí-
szíteni fogja emlékparkunkat. Így Lehel 
kürtje után ez a természeti látványosság 
is jelképezheti majd közös múltunkat és 
összetartozásunkat. Kívánok a jövőben is 

virágzó fejlődést a városunknak a 40 év-
vel ezelőtt /1973. VI. 16./ 8. osztályból 
ballagott diákok nevében, akik felaján-
lották ezt a fát a jövő nemzedékei számá-
ra. „Vidd hírül, vándor!” A fát 12 évig 
nevelte eredeti magoncból: Mizsei Tibor 
Jászberényben.

Rékasi Károly

Készül a jelképes születésnapi tortaDr. Kis Zoltán
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Jász lány vagyok – jász lány voltam

Jászfényszaru város Önkormányzata 
2011 novemberében sikeresen elnyerte 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alap IV. tengely „Népi Játszótér – 
Nem csak gyerekeknek” című LEADER 
pályázatát.

Hogy hogyan érint ez engem, egy telje-
sen átlagos jászfényszarui fiatalt?

Ennek a pályázatnak köszönhető az is, 

hogy április 2-án többedmagammal jász 
viseletet ölthettem Jászfényszaru várossá 
avatásának 20. évfordulója alkalmából. 
Élvezettel fürödtem a gyerekek csodál-
kozó tekintetében, hiszen nem felejtet-
tem el, hogy kislányként milyen nagy 
vágyam volt, hogy egyszer én is felölthes-
sem a jász népviseletet. Teljesült. És úgy 
érzem, 24 évesen sem jelentett kisebb 

örömöt és megtiszteltetést, mintha gyer-
mekkoromban vált volna valóra (három 
órakor kezdődött a rendezvény, de én 
már dél után a szoknyában forogtam a 
tükör előtt).

Mindig is szerettem és tiszteltem a ha-
gyományainkat, de aznap mérhetetlenül 
büszke voltam, amiért megadatott a le-
hetőség, hogy jász viseletben vegyek részt 
a városom rendezvényén. Remélem, mi-
nél több fiatal és nem fiatal átélheti, amit 
én élhettem – ugyanakkor bízom benne, 
hogy számomra is lesz még alkalom.

Szilágyi Erzsébet · Fotó: Pál Alíz

Az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc hazánk történetének meghatáro-
zó eseménye. A tavaszi hadjárat 1849. áp-
rilis 2-ától május 21-éig tartott, melynek 
során a magyar honvédsereg óriási, ám 
nem teljes katonai sikert ért el. A magya-
rok kivívták egész Európa tiszteletét. A 
dicsőséges hatvani csata magyar katonái 
futamították meg elsőként az osztrák se-
reget. A hatvani ütközetben Gáspár And-
rás honvéd ezredes vezette a VII. magyar 
hadtestet, erősíteni és biztosítani tudta a 

Zagyva-vonal katonai ellenőrzését. En-
nek emlékére rendezik újra minden év-
ben a küzdelmeket Boldogon. A progra-
mok ünnepi szentmisével kezdődtek, ezt 
követően hagyományőrző és lovas felvo-
nulások következtek. Az élő történelem-
óráknak is tekinthető programok sok száz 
gyermek és felnőtt számára jelentenek fe-
ledhetetlen élményt és ezáltal ösztönzést a 
magyar kultúra ápolására. A nagy tavaszi 
rendezvény hozzájárul a történelmi gon-
dolkodásmód erősítéséhez. Pető Petra

Gratulálok Jászfényszaru várossá ava-
tásához. Büszkén vallom, hogy én is 
Fényszarusi vagyok. Még nagyon sok 
eredményekben gazdag, sikeres éveket, 
évtizedeket kívánok.

Őri Gézáné sz. Csillik Erzsi

*

Gratulálunk és isten éltessen sokáig 
Jászfényszaru!

*

Gratulálok Jászfényszaru városának 20. 
évfordulója alkalmából! Nagyon sok sze-
retettel gondolok a városra, s lakóira.

Snizek Sándorné sz.Ujvári Julianna

www.facebook.com
/Jaszfenyszaru

Tavaszi hadjárat Április 2-i
városi ünnepég

kommentjei
a Facebookon
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A Mi Újság Fényszarun? ünnepi külön-
számmal jelentkezett 1993. április 2-án, 
melynek címoldalán Jászfényszaru város cí-
mere színesben jelent meg. Az újság történe-
tében ez volt, részben, az első színes oldal. A 
különszám Jászfényszaru régebbi történetével 
három oldalon foglalkozott. Egyrészt Lan-
tos Péter a Jászfényszarui Általános Iskola 
történelemtanára foglalta össze a tatárjárás 
után ide települt jászok életét, fejlődését és 
a fontosabb történéseket napjainkig. Litkei 
Antal plébános az egyháztörténeti részt tag-
lalta. A Kiss József pedagógus, helytörténeti 
kutató által összegyűjtött településtörténe-
ti kronológia egy oldal terjedelmet kapott. 
1433-tól, a község nevének első okleveles 
említésétől mintegy 70 fontos eseményt, 

történést megemlítve jutott el a 80-as évek 
végéig. A közelmúlt története is megjelent a 
különszámban, így az iparról a SAMSUNG 
ELEKTRONICS MAGYAR Rt. termelé-
si igazgatója, Szász Gerő nyilatkozta, hogy 
1993-ban 110.000 db tévékészülék gyártását 
tervezik. Kiss József, a Jászfény Kft. – mint az 
ORION jászfényszarui gyára helyén létesült 
új üzem – ügyvezetője a további profilról, 
foglalkoztatásról szólt. A mezőgazdaság hely-
zetéről a Béke Mgtsz. főkönyvelője, Szabó 
Béla és a megválasztott új tsz elnök, Győri 
Ernő adott tájékoztatót az újság hasábjain.

Egy oldalon keresztül került bemutatásra a 
település a statisztika tükrében. 2115 a veze-
tékes vízzel ellátott lakások száma, míg 1580 
lakásba a gáz is bekötésre került. A telepü-
lésen konténerekbe gyűjtötték a szemetet. A 
37,4 km-es belterületi útból az utóbbi évek-
ben 14 utca került portalanításra, így jelenleg 
40 % már a szilárd burkolatú utak aránya. 
Az általános iskolában 44 pedagógus 570 
tanulóval foglalkozik. A szakos ellátás 87-88 
%-os. Az óvodában 8 csoport van, csopor-
tonként 28-30 gyerekkel, velük 8 képesített 
óvónő és négy dajka foglalkozik. Az óvodá-
ban a németnyelv-oktatás öt éve folyik. Az 
angolnyelv-oktatás 1992-től valósult meg. A 
kultúrával két oldalon foglalkozik az újság, 
kiemelve a Napsugár Gyermekszínpad és a 
Fortuna Együttes 20 éves tevékenységét, a 

Pávakör és a Citera zenekar 18 év óta kifej-
tett hagyományőrző munkáját. Az újság kü-
lönszáma eljutott valamennyi jászfényszarui 
családhoz. A cikkek szöveges részét a Magyar 
Rádió Szolnoki Stúdiójának két munkatársa, 
Arany Katalin és Pálréti Ágoston által készí-
tett riportok képezték, melyek 1993. február 
7-én hangzottak el a rádióban.

A Mi Újság Fényszarun? 4. évfolyamának 
rendes áprilisi száma címoldalon hozta az 
április 2-ai városavató eseményeit megörökí-
tő fotókat, így megörökítésre került, amikor 
Göncz Árpád átadja a városalapító okiratot 
polgármester asszonyunknak, valamint a 
délutáni agrárfórum, amely a művelődési 
házban került megtartásra, de ugyanitt volt 
látható egy reprezentatív kiállítás városunk 

múltjából, jelenéből, gyáraink, üzemeink 
termékeiből. A köztársasági elnök a Samsung 
emlékkertjében fát ültetett el.

Göncz Árpád ünnepi beszédének végéből 
idézve ma is aktuálisak gondolatai: „Boldo-
gulásunk forrása csak a jól végzett munka 
lehet, és az egymás iránti türelem. Mert nem 
az a demokrata vagy jó hazafi, aki túl tudja 
ordítani a másikat, hanem aki tisztelettel vesz 
tudomást a másik emberről, annak eltérő né-
zeteiről, és a közjó érdekében megegyezésre 
törekszik, miként Önök, legalábbis az esetek 

döntő többségében, ha Jászfényszaru közös 
érdekéről van szó. Ilyen egyezkedésekben 
segítsen bennünket az Isten, és adjon erőt, 
egészséget közös boldogulásunkhoz.”

Dr. Verebélyi Imre, a BM közigazgatási 
államtitkára köszöntőjében hangsúlyozta: 
„Az Önök ünnepén az Önök ünneplésében 
kiemelkedő: az összefogás. Nem vártak csak 
az államra, hanem először a lakosság a saját 
településéért tett, ezt segítette az önkormány-
zat, és ehhez kapott támogatást az államtól, 
vagy munkahelyteremtő vagy céltámogatás és 
egyéb formában, vagy az önkormányzat pén-
zének kiegészítésével.

Azt gondolom, hogy ez az a példa, amit 
követni kell…” Majd átadta a város jelképes 
kulcsát a polgármester asszonynak. 

Az ünnepi műsorban a templomban közre-
működtek jászfényszarui gyerekek és fiatalok: 
népi gyermekjátékkal, népdallal, népi tánc-
cal, hangszeres csoporttal; a Napsugár Gyer-
mekszínpad és a Fortuna Együttes; valamint 
Jászfényszaruról elszármazott előadóművé-
szek: Ocskó Magdolna és Szabó Krisztina.

Ballagó László néma pohárköszöntőjében 
– mint elszármazott – tanítójára, Geng Már-
tonra és a többi tanítóra emlékezett, akiktől 
tudást, példát és erkölcsi útravalót kaptak a 
fényszaruiak, így szerepük a falu várossá vá-
lásában elévülhetetlen. Ezért ezen a napon is 
gondoljunk rájuk hálával és büszkeséggel.

Az újság 6. oldalán tájékoztatót olvashat-
tunk arról, hogy a városavató kapcsán kezde-
ményezték a Fényszaruiak Baráti Köre civil-
szervezet létrejöttét, melynek előkészítésére 5 
fős bizottság került megválasztásra.

Mészáros László jegyző részletes tájékoz-
tatóban adott eligazítást a május 21-ére ter-
vezett társadalombiztosítási önkormányzati 
választásról, a szavazókörök kialakításáról.

Kiss Mariann érdekes riportját olvashat-
tuk a 10-11. oldalon, melyet március 27-én 
Somló Tamással, az LGT egykori gitáro-
sával készített abból az alkalomból, hogy a 
jászfényszarui Fény-disco vendégeként szóra-
koztatta a fiatalokat.

Szemelgetett: Tóth Tibor

1993 – A városalapító okirat átadása. Fotó: Tamus Angéla

Az ünnepség végén a templom előtt Göncz Árpád köztársági elnök
villáminterjút ad a Magyar Rádiónak

Húsz éve város Jászfényszaru
szemelvények hónapról hónapra – április
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Hasznos hulladékszállítási információk

Programajánló városunk gazdag kínálatából a teljesség igénye nélkül

2013. január 1-től Jászfényszaru város 
területéről a lakossági hulladékgyűjtést és 
-szállítást a Hatvan és Térsége Hulladék-
gazdálkodási és Környezetvédelmi Non-
profit Közhasznú Kft. végzi.

A eltelt időszakban a cég folyamatos 
kontroll mellett végezte a tevékenységét. 
Eleinte persze – a cég és a sofőrök számá-
ra új és ismeretlen környezetként – voltak 
fennakadások (egy-egy utca kimaradt az 
aktuális napi szállításból), de ezeket idővel 
sikerült a cégnek úgy megoldania, hogy 
most már minden utcából elszállítják az 
adott napon a hulladékot.

Az eltelt 3 és fél hónap rávilágított azon 
folyamatokra, problémákra, melyek a la-
kosság körében igen gyakoriak. Ezekre 
szeretném a lakosok figyelmét felhívni, és 
egyben a válaszokat is megadni.

Az egyik legnagyobb problémának a 120 
literes és a 60 literes kuka között váltás bi-
zonyult, főképpen az, amikor a 120 lite-
resről 60 literesre szerette volna cserélni a 
lakos a kukáját. 

Ebben az esetben azon háztartások, ahol 
1 vagy 2 fő van bejelentve, ott alkalmaz-
ható a 60 literes kuka. Változtatás menete: 
az érintett lakosnak egy nyomtatványt kell 
kitöltenie. A nyomtatvány beszerezhető a 
hulladékos cég kihelyezett ügyfélszolgála-
tán (kihelyezett ügyfélfogadás: Jászfény-
szaru, Dózsa György utca 22. szám alatti 
„Pál Béla bácsi féle ház”) ügyfélfogadási 
időben, vagy a Jászfényszarui Közös Ön-
kormányzati Hivatalban Urbán Csabánál. 
A nyomtatványt kitöltés után a hivatalban 
kell leadni Urbán Csabánál, aki annak iga-
zolási folyamatát elindítja, majd aláírás és 
pecsételés után az ügyfélszolgálat részére 
eljuttatja. Az ügyfélszolgálat pedig az iga-
zolás alapján intézkedik. A kuka méretét az 
igazolás kiállítása hónapja utáni hónap első 
napjától változtatja meg a cég.

A másik főbb problémát a hulladékgyűj-
tés és -szállítás 90 napon túli szüneteltetés 
ügyintézési folyamata okozza.

Ebben az esetben a lakosnak a cég által 
kihelyezett ügyfélszolgálatra kell bemennie 

ügyfélfogadási időben, és ott kell kérnie a 
szüneteltetést. A lakcím igazolása után egy 
előző havi vízdíj számlát kell magával vin-
nie, mely a vízfelhasználás alapján mutatja, 
hogy a kérelem tárgyát képező lakásban 
ténylegesen nem tartózkodnak, nincs víz-
fogyasztás. Ezen számla bemutatása után 
tudja az ügyintéző a kérelmet bejegyezni.

A hulladékszállítás napja is kérdésként 
merült fel azon napokon, melyek valami-
lyen ünnepnapra esnek.

A cég egyértelmű és határozott álláspont-
ja alapján a hulladékszállítás napja minden 
esetben hétfő, legyen az munkaszüneti nap 
vagy rendes munkanap. Ez alapján a szállí-
tás minden esetben hétfői napon történik!

Kérjük, a cég által kihelyezett ügyinté-
zést igénybe vevő lakos miden esetben vi-
gye magával személyazonosító okmányait, 
mert azzal kell igazolni, hogy a kérelemre 
jogosult. Urbán Csaba

Jászfényszarui Közös Önkorm. Hivatal
környezetvédelmi referens, projektmenedzser

Április 30.
Anyák napi játszóház (iskola)

Május 1.
Város Napja a sportpályán
(önkormányzat)

Május 3-5.
Lumina Cornu történelmi szerepjátszó 
klub II. Kamarafesztivál
(művelődési ház és könyvtár)

Május 4.
Kosárfonó tanfolyam, játszóház (BLNT)

Május 5.
Roma táncház és hangszerbemutató
a Szent József Szabadidőparkban (Iglice)

Május 6.
14.30 Jászsági lokálpatrióta közösségek
 – kiadvány bemutató
 a Kisiskolában (FÉBE)

Május 6-11.
Születés hete rendezvényei
(védőnői szolgálat)

Május
Gobelin kiállítás a művelődési házban 
(művelődési ház és könyvtár)

Május 11.
Bababörze (művelődési ház és könyvtár)

Május 12.
Unger Balázs – Cimbalmok csatája
a Szent József Szabadidőparkban
(BLNT)

Május 11.
9.30 Drámás játszóház a Szent József 

Szabadidőparkban (SZIBAKÖ)
Május 17.

14 óra Cigányzenész emlékműavatás
 (önkormányzat) 
16 óra Mága Zoltán koncert
 a templomban

Május 18.
18 óra Pünkösdölő pódium (FÉBE)

Május 20.
Pünkösdi roma táncház
a Szent József Szabadidőparkban (Iglice)

Május 23.
Gyermeknapi koncert kicsiknek
(művelődési ház és könyvtár)

Május 24.
Kiskunfélegyháza ünnepén
bemutatkozik Jászfényszaru

Május 24.
Szentkúti gyalogos zarándoklat
(egyháztestület, Sándorné Tóth Éva)

Május 25.
Szentkúti kerékpáros zarándoklat
(egyháztestület, Török János)

Május 25.
X. Jász Íjász Íjászverseny, Lehel-tó
(Jász Íjászok)

Május 25.
Samsung nap

Május 26.
Szentkúti buszos zarándoklat
(egyháztestület, id. Zsámboki Sándor)

Május 26.
Kastély koncert
Bangó Margittal és Rácz Katival
a Rimóczi Kastély udvarán
(FÉBE)

Május utolsó hetében
Rendhagyó irodalomóra
(művelődési ház és könyvtár)

Június 2.
V. Fogathajtó verseny
(önkormányzat, fogathajtók)

Június 4.
18 óra Trianoni megemlékezés
az emlékműnél (önkormányzat)

Június 8.
Megyei Tűzoltóverseny
(Tűzoltó Egyesület, önkormányzat)

Június 8.
Zártkörű diszkó
(művelődési ház és könyvtár)

Június 9.
Alvégi színkör bemutatkozó műso-
ra a Szent József Szabadidőparkban 
(SZIBAKÖ)

Június 9.
Roma táncház a Szent József Szabadidő-
parkban (Iglice)

Június 2. hetében
Harc a Gólemmel 3+1 kalandjáték a mű-
velődési ház előtti parkban
(művelődési ház és könyvtár)

Június 13.
Diáknap (Diákönkormányzat)

Június 15.
Iskolai ballagás

Június 17-20.
Néptáncos edzőtábor Szigetmonostoron 
(Iglice)

Június 17-21.
Európai játékok-játékok európai határok 
nélkül (iskolai napközis tábor)

Június 21-23.
Jász Világtalálkozó Jászberény

Június 24-28.
Penczner Pál kézműves tábor
az iskolában – (Penczner Pál Alapítvány)

Június 24-28.
Tánctábor (művészeti iskola)

Június 28.
Múzeumok éjszakája a Tájházban
(művelődési ház és könyvtár)

Június 30.
II. Díjugrató verseny
(önkormányzat, lovasok)

Zárójelben
a főrendező szervek olvashatók. Katinka
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A Képviselő-testület többször tartott 

munkaterv szerint és soron kívül kép-
viselő-testületi ülést, melyeken több 
döntést hozott. Ezek közül emelnék ki 
néhány legfontosabbat.

2013. február 6.
Több döntés született a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédel-
mi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Fele-
lősségű Társaság működésével összefüggés-
ben. A Képviselőtestület jóváhagyólag úgy 
döntött, hogy elfogadja Palotás, Vanyarc, 
Bér és Ecséd Község Önkormányzatok 
Társuláshoz való csatlakozását, illetve ezzel 
együtt elfogadták a módosításokkal egysé-
ges szerkezetbe foglalt társulási megállapo-
dást. Megszavazták a Társaság új ügyveze-
tőjének megbízását, mely szerint a Társaság 
Decsi Ferencet bízta meg az ügyvezetői 
tisztségre. Módosításra került a Társaság 
székhelye, is, és új székhelyként a 3000 
Hatvan, Szepes Béla út 2. szám alatti in-
gatlan került bejegyzésre. Egyben döntöt-
tek a Társaság jegyzett tőkéjének 500.000 
Ft, azaz Ötszázezer forint pénzbeli hozzá-
járulással történő felemeléséről.

Megbízást adtak a képviselők a megújuló 
Városháza belső építészeti munkálatainak 
elvégzésére a Lak-Hatás Bt. Részére.

A képviselők döntést hoztak a KEOP-
2012-4.10.0/A jelű, „Helyi hő, és villa-
mosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” című konstrukció 
keretében a Nagyiskola és a Művelődési 
Ház fejlesztésére irányuló pályázat benyúj-
tásáról, és a pályázati anyaghoz szükséges 
dokumentációk beszerzéséről.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete elfogadta Jászfényszaru ok-
mányiroda munkaállomásának ideiglenes 
áthelyezése költségének saját költségvetési 
forrásból történő biztosítását.

2013. február 13.
Rendeletet alkottak a Helyi Építési Sza-

bályzat módosítása érdekében, mely alap-
ján változtatási tilalmat rendeltek el a 
település frekventált részén, a város arcula-
tának megőrzésére tekintettel.

Döntöttek az új Óvoda megépítésére vo-
natkozó tervezési felhívás nyertes ajánlat-
tevőjének kiválasztásáról.

Kijelölték az ÉAOP-5.1.1/A-09-
2f-2011-0002 azonosítószámú, „Szociális 
város rehabilitáció és lakossági integráció 
Jászfényszaru fejlődéséért” című projekt ke-
retében 9 db szelektív hulladékgyűjtő edény 
beszerzéséhez a nyertes ajánlattevőt.

Elfogadták a képviselők, hogy a Gátőrház 
és a Sportpálya közvilágítás és erőátviteli 
hálózat villamos energia ellátását biztosító 
0,4 kV-os vezeték átépítésének kivitelezésé-
re mely cégektől kérjen ajánlatot.

Jóváhagyták a Dózsa György úti, Sza-
badság és Szentcsalád téri ivóvízvezeték 
átépítésének kivitelezésére vonatkozó aján-
latkérést.

Rendeletet alkottak a pénzbeli és termé-
szetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
10/2004. (IV. 30.) rendelet módosításáról, 
valamint a nevelési-oktatási intézmények-
ben fizetendő térítési- és tandíjakról szóló 
10/2006. (VI. 01) számú rendelet, vala-
mint a nevelési-oktatási intézményekben 
fizetendő térítési és a tandíjakról szóló 
10/2006. (VI. 01.) számú helyi rendelet 
módosításáról szóló 6/2007. (III. 29.) szá-
mú rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Módosították a Trió-Média-Jászberény 
Kft.-vel kötött támogatási szerződést, és ki-
egészítették a helyi stúdió- és kamerabérlet 
költségeinek biztosításával.

A Képviselő-testület felhatalmazta a Pol-
gármestert, hogy a 2012. október 16. nap-
ján az önkormányzat és a megyei kormány-
hivatal között köttetett, a Jászberényi Járási 
Hivatal kialakításáról szóló megállapodás 
1. számú mellékletét a Jászberényi Járási 
Hivatal helyi okmányirodájának Szabad-
ság tér 18. szám alá történő áthelyezésével 
kapcsolatban megfelelően módosítsa, to-
vábbá jóváhagyták a Városháza felújításá-
hoz kapcsolódó költöztetés költségeit.

A 2013. évi költségvetésben 5 millió 
Forintos keretet különítettek el az önkor-
mányzat arculatának tervezésére és kiala-
kítására, a szerződés költségére, valamint 
reklámanyagok beszerzésére.

Hozzájárultak a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt. önkormányzati ingatlanon 
történő fióktelep-létesítéshez bérlet jogcí-
men a Jászfényszaru, Bocskai I. tér 1. szám 
alatti ingatlanon, és a Jászfényszaru kül-
terület 018/45 helyrajzi szám alatti kivett 
szennyvíztisztító telepen a 2012. június. 29. 

napján Jászfényszaru Város Önkormányza-
tával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés 
fennállásáig, 2027. 12. 31. napjáig.

A Jászsági Többcélú Társulás 2013. júni-
us 30. napjával történő megszüntetésével 
kapcsolatosan több döntést fogadtak el. 
Nyilatkoztak arról, hogy a Jászsági Több-
célú Társulás keretében jelenleg ellátott 
feladatokat 2013. július 01. napjától ön-
álló fenntartásban kívánják tovább mű-
ködtetni.

Jóváhagyták a Pusztamonostor Községi 
Önkormányzattal kötendő, Közös Önkor-
mányzati Hivatal létrehozására vonatko-
zó megállapodást, és ezzel összefüggésben 
döntöttek Jászfényszaru Város Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala Alapító 
okiratának módosításáról, és ezzel egyide-
jűleg elfogadták a Jászfényszarui Közös 
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát.

Határozatot hoztak az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 1 millió Ft összegű 2013. évi esz-
közbeszerzésének támogatásáról.

Rendeletet alkottak az egyes lakossági vé-
dőoltások költségeinek átvállalásáról.

Döntöttek a köznevelést szolgáló önkor-
mányzati vagyon Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ részére történő ingyenes 
használatba adásáról.

A 2013. február 13-i zárt ülésen több in-
gatlanügyet tárgyalt a Képviselő-testület, 
melynek során több ingatlan vételi ajánla-
tot elutasított, néhány ingatlan tekinteté-
ben pedig felhatalmazták a Polgármestert 
értékbecslés elvégeztetésére.

2013. február 20.
A 2013. február 20-i közmeghallgatás 

napján megtartott ülésen is számos döntés 
született.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság dönté-
seihez kapcsolódó előterjesztések kereté-
ben döntöttek a Gondozási Központ ter-
vezőjének kiválasztásáról, és megbízták 
a kecskeméti Építészműhely Kft.-t az új 
gondozási központ építési engedélyezési és 
építési kivitelezési terveinek elkészítésével.

Határoztak a „Kaszinó átépítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjé-
nek kiválasztásáról, és megbízták a Bau-
Vertikál Kft.-t a közbeszerzési eljárás doku-
mentációjában foglalt munkák elvégzésére.

Kiemelt napirendként első fordulóban 
tárgyalták a Jászfényszaru Város Önkor-
mányzat 2013. évi költségvetéséi rendelet 
tervezetét, és a költségvetési javaslatban 
meghatározottak alapján, elfogadták an-
nak következő ülésre történő átdolgozását, 
napirendre tűzését.

A képviselők a település közbiztonságá-
nak hatékonyabb biztosítása céljából, köz-
feladatai ellátására a Jászfényszarui Rend-
őrőrs támogatásáról is határoztak.

Döntöttek továbbá a Római Katolikus 
Egyházközség 2013. évi működési támoga-
tásáról és a Jászfényszaru Római Katolikus 
Templom toronyrekonstrukciójának támo-
gatásáról.

Virágültetés a Nagyiskola körül.
Fotó: Kovács Lászlóné
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
2013. február 27.
Döntöttek a Jászfényszaru Város Önkor-

mányzatának 2012. évi költségvetéséről 
szóló 3/2012.(II. 16.) számú önkormány-
zati rendeletének módosításáról.

Ezen az ülésen jóváhagyták Jászfénysza-
ru Város Önkormányzatának 2013. évi 
költségvetését, melynek bevételi és kiadási 
főösszegét 5.945.059.000 Ft összegben ha-
tározták meg.

A testület maghatározta az Önkormány-
zat 100 %-os tulajdonában lévő Jászfény-
szaru Ipari Centrum Kft. városfejlesztési 
feladatait, és az erről szóló alapszerződés 
aláírására felhatalmazta a polgármestert.

A 2013. évben megvalósuló hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatási program 
támogatásáról is döntöttek, mely szerint a 
Képviselő-testület (18 fő) 8 hónap időtar-
tamú, napi 6 órás közfoglalkoztatásának 
9.357.630 forint összegű bér és járulék-
költségeihez 1.403.645 forint összegű sa-
ját forrást biztosít a 2013. évi költségve-
téséből.

Elfogadták a Jászfényszaru Városfej-
lesztő Kft. ingatlanügyekkel kapcsolatos 
megbízását egy évre terjedő időszakra. A 
megbízás kiterjed Jászfényszaru Város Ön-
kormányzata ingatlanjainak igény szerinti 
kimérésére, GPS készülék vásárlására, a ké-
szülék üzemeltetésére, az ezzel kapcsolatos 
teendők összefogására.

Döntöttek arról, hogy a KEOP-
1.1.1/B/10-11 kódszámú, a „Települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
továbbfejlesztése” című pályázat megva-
lósításához 21.538.117 Ft önerőt bizto-
sítanak.

2013. március 6.
A központosított előirányzatok kincstá-

ri egyeztetését követően módosították az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 3/2012.(II. 16.) önkormányzati ren-
deletet.

A Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a 
házi gondozási feladatok ellátása érdeké-
ben biztosították a szükséges fedezetet.

2013. március 20.
Határozatot hoztak a Jászfényszaru Város 

településrendezési eszközeinek részterületet 
(2165/1 hrsz-ú telket) érintő módosítá-
sával összefüggő környezeti vizsgálatával 
kapcsolatosan, mely szerint nem szükséges 
környezeti vizsgálat lefolytatása.

Elfogadták a Szennyvízközmű Társulat 
tájékoztatóját a hitel visszafizetés, az ér-
dekeltségi hozzájárulások teljesüléséről, a 
Társulat megszűnésével kapcsolatos felada-
tokról, és meghatározták a végelszámolással 
megbízott ügyvéddel történt konzultációt 
követően egy újabb tájékoztató napirendre 
tűzését.

Döntöttek egy homlokrakodó munkagép 
beszerzésére történő ajánlatkérésről.

Elfogadták és elrendelték a Jászfényszaru 
városközpont módosított környezetrende-

zési kiviteli terv elkészítésének megrendelé-
sét a Kertharmónia Stúdió Bt.-től.

Kijelölték a Startmunka kistérségi min-
taprogram keretében 2013-ban megva-
lósuló „Erdőművelés és kertészeti munka 
Jászfényszarun” c. program megvalósulásá-
hoz az ajánlattevők körét.

Kiválasztották a Dózsa György úti, Sza-
badság és Szentcsalád téri ivóvízvezeték-
hálózat átépítési munkálataira kiírt pá-
lyázat győztesének a Jász-Terra Mélyépítő, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t.

Elfogadták a Szabadság téri tűzcsap áthe-
lyezésére vonatkozó Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt. ajánlatát a Szabadság téri 
tűzcsap áthelyezésére.

Kiválasztották a Sportpálya közvilágítás 
és erőátviteli hálózat létesítése munkálata-
ira kiírt pályázat győztesének a Fabricom 
Electrical PVV Kft.-t.

Kiválasztották a Gátőrház villamos ener-
gia ellátását biztosító 0,4 kV-os vezeték át-
építési munkálataira kiírt pályázat győz-
tesének a GA Magyarország Kft.-t.

A Polgármesteri Hivatal belső út és par-
koló, valamint kerékpárút és gyalogút ter-
vezésével az EPLY Kft.-t (5000 Szolnok, 
Vízpart krt. 62.) bízták meg.

Kiválasztották az Ady Endre, Vörösmarty 
és Arany János úti szakasz útfelújítás, par-
koló és gyalogjárda tervezőjének az EPLY 
Kft.-t.

Döntöttek a Deák Ferenc u. 1. szám alat-
ti Egészségház belső út, parkoló és gyalogos 
út kiviteli tervének elkészíttetéséről.

Elfogadták a 2012. évi költségvetésében 
szereplő civil keretben meghatározott tá-
mogatások elszámolásait. 

Elfogadták az Oktatási, Kulturális, Sport 
és Ifjúsági Bizottság 66/2012.(II.29) szá-
mú határozata szerinti támogatott szerve-
zetek kérelmét.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy 
támogatja az Iglice Folklór Kulturális Ala-
pítvány, a Színjátszók Baráti Köre Egye-
sület, a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai 
Társaság, és a Jász Íjászok kérelmét, amely 
szerint a 2012. évi külkapcsolati támoga-
tását, további görgetés lehetősége nélkül, 
összevontan a 2013. évben használhassa 
fel. A szervezetek a 2013. évi támogatással 
együtt kötelesek elszámolni.

Elfogadták a 2012. évi költségvetésében 
szereplő sport keretben meghatározott tá-
mogatások elszámolásait.

Döntöttek, a 2013. évi költségvetés 2,2 
millió Ft-os civilkeretének, a 750 ezer Ft-os 
külkapcsolati keret, valamint az 500 ezer 
Ft-os sport keret felosztásáról, és megha-
tározták a közfeladatot ellátó szervezetek 
támogatásait.

Elfogadták a Jászfényszaru Városi Sport 
Egyesület 2012. évi beszámolóját azzal a 
kitétellel, hogy a következő Képviselő-tes-
tületi ülésre kerüljön bemutatásra, részlete-
zésre a gépkocsi használat összege.

Döntöttek arról, hogy támogatják a 
Jászfényszaru Városi Sport Egyesület az 
MLSZ TAO programjában meghirdetett 
pályázatát az önrész biztosításával, azaz 

2.062.140 Forint keretösszeggel, valamint 
jóváhagyták a szükséges tulajdonosi hozzá-
járulási nyilatkozatot. A Képviselő-testület 
meghatalmazza a polgármestert a tulajdo-
nosi hozzájáruló aláírására, illetőleg a tá-
mogatási szerződés megkötésére.

Elfogadták a Jászfényszarui Lovas Na-
pokat szervező, Zsámboki Zsolt 2012. évi 
gazdálkodásáról szóló szakmai beszámoló-
ját, elszámolását, és egyidejűleg jóváhagyták 
a 2013. évi 5.000.000 forintos keretű költ-
ségtervét azzal a kikötéssel, hogy városunk-
ban legalább kettő országosan jegyzett ver-
senyt, rendezvényt köteles megvalósítani.

Felnőtteknek is!
Átadták a fitnesz parkot.



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2013/04 9

Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselők az Önkormányzat 2013. 

évi költségvetéséből a helyi Általános Isko-
la által szervezet Virgonc nyári tábort, a 
kérelmező által megjelölt civil szervezeten 
keresztül 300.000 Forint mértékben támo-
gatták.

Elfogadták a Nógrádvill Építőipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát a 
Dózsa György úti 0,4 kV-os szabadvezeték 
rendezett terepszint alá való helyezés ter-
vezésére.

A Képviselő-testület 800.000 forint tá-
mogatásban részesíti 2013. évben a Jász-
fényszaru Városi Polgárőrséget.

A testület a közbiztonsági feladatok el-
látásához eszközbeszerzésre és programok 
megvalósítására 5.000.000 forint keretösz-
szeget különített el. Forrása a város 2013. 
évi költségvetésének céltartaléka.

A Képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy rendelje meg a Szentcsa-
lád téri buszváró váróterem, illemhely ter-
vezésének vázlatterv szerinti, engedélyes és 
egyszerűsített kiviteli tervét.

Döntést hozott a Kölyökvilág Alapítvány 
kérelmére, melynek során megállapítot-
ta, hogy a Kölyökvilág Alapítvány (5665 
Pusztaottlaka, József A. u. 1.) által terve-
zett program céljával egyetért, azt nemes-
nek, szociálisan érzékenynek, támogatásra 
érdemesnek tartja, de kérelmezett belvárosi 
helyszínen, a bentlakásos otthon projektjé-
nek megvalósítása a változtatási tilalomról 
szóló 1/2013.(II. 14.) önkormányzati ren-
delet 1. §-a alapján nem lehetséges.

A testület támogatta a közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére 
benyújtandó pályázatot, melyhez 2013. 
évi költségvetésébe 563.000 forint önerőt 
biztosított.

Döntött a „Jász Íjász Egyesület” megala-
kuló egyesület székhelyének elfogadásáról.

A Képviselő-testület a XXV. Tavaszi Em-
lékhadjárat megrendezéséhez és az azt kí-
sérő települési program lebonyolításához 
500.000 forint támogatást biztosított.

Zárt ülésen is több döntést hoztak.
Elbírálták a Petőfi Sándor Művelődési 

Ház és Könyvtár intézmény vezetői állás-
helyre beérkezett pályázatokat. A Képvise-
lő-testület a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Városi Könyvtár intézmény intézmény-
vezetőjének Bordásné Kovács Katalint vá-
lasztotta.

Elbírálták az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező Jászfényszaru, Bercsényi 
út 2/a. szám alatt megépült önkormányza-
ti bérlakásokra kiírt pályázati felhívásra 
beérkezett pályázatokat, és kijelölték a la-
kókat a piaci alapon történő bérlemények 
bérlőinek.

Egyidejűleg elfogadták a Jászfényszaru 
Bercsényi út 2/c. szám 4. ajtó alatti költ-
ségalapon meghatározott lakbérű bérlakás 
bérbeadására vonatkozó pályázati felhí-
vást, és döntöttek az Arany J. út 26. szám 

alatti, továbbá a Vörösmarty utca 7. szám 
alatti ingatlan szociális alapon történő bér-
beadásáról is.

2013. március 27.
A Képviselőtestület a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédel-
mi Nonprofit Közhasznú Kft. működésével 
kapcsolatosan hozott döntést, a jegyzett 
tőkéje emelése tárgyában.

Módosították a 2013. évi költségvetést az 
érdekeltségnövelő pályázat önerejének ösz-
szegével.

Elfogadták a funkcióbővítő város-rehabi-
litációs projekthez kapcsolódó konzorciumi 
partnerségen alapuló finanszírozás érdeké-
ben szükséges fedezet és biztosítékok nyúj-
tására vonatkozó támogatási feltételeket a 
Cserháti és Társa Kft. részére.

2013. április 3.
Kijelölték a földmunkagép beszerzésére 

benyújtott ajánlattevők nyertesét. 
Elfogadták a STARTMUNKA kistérségi 

mintaprogram 2013. évi munkatervét, és 
egyidejűleg biztosították a megvalósuló 
közfoglalkoztatási programokhoz a for-
rásokat.

Rendeletet alkottak a személyes gondos-
kodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevé-
teléről, valamint a fizetendő térítési díjak-
ról szóló rendelet módosításáról.

Határozatot hoztak az Egészségház belső 
út, parkoló és gyalogos út kiviteli tervének 
elkészíttetetéséről, valamint az Egészség-
ház belső építészeti kiviteli tervének elké-
szítéséről. 

Döntöttek a Bercsényi út 2/b. szám alat-
ti / PONT ABC-s / 8 lakásos lakóépület 
csatlakozásának útburkolat elkészítéséhez, 
valamint az eszközbeszerzés 2. üteméhez 
szükséges forrás biztosításáról.

Forrást biztosítottak a Templomkertben 
levő I. világháborús emlékmű felújításához.

Elfogadták az Önkormányzat vagyon-
gazdálkodási koncepcióját a közép és 
hosszú távú tervével, valamint rendeletet 
alkottak az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól.

Módosították az egyes lakossági védőol-
tások költségeinek átvállalásáról szóló ren-
deletet, valamint döntöttek a járványügyi 
szempontból nem kötelező egyes védőol-
tások beadási költségeinek szociális alapon 
történő átvállalásáról.

Az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági 
Bizottság javaslatára 300.000 Ft-tal támo-
gatták Pető Ádám sport tevékenységét.

A Jász Lovas Bandérium egyenruháinak 
megújításához 150.000 Ft-tal járultak 
hozzá.

Jóváhagyták az Iskolai és Gyermekkönyv-
tár szirén program feltöltési díjának fede-
zetét.

A Rimóczi kastély mellett kialakítandó  új 
közpark tervezésével megbízták az S-TÉR 
Kft.-t, a tervek elkészítésére 685.000 Ft 
nettó összeget hagytak jóvá.

A Sárga Iskola tetőszerkezetének szige-
telésével megbízták a BOSERÉP Kft.-t, a 
kivitelezésre nettó 737.644 Ft-ot biztosí-
tottak.

Elrendelték a Búzavirág u.1., a Dózsa 
Gy. u. 13., a Szentcsalád tér 1. , a Szent-
család tár 16. és a 16/A. szám alatti ön-
kormányzati tulajdonú épületek bontását.

Módosították a települési szilárdhulladék-
kal kapcsolatos hulladékkezelési helyi köz-
szolgáltatásról szóló helyi rendeletet, és ki-
jelölték a KEOP-1.1.1/B-10-11-2013-004 
pályázathoz kapcsolódó hulladékudvar 
területét.

Meghatározták az Önkormányzat által 
létrehozott saját tulajdonú Jászfényszaru 
Városfejlesztő Kft. feladatait, és egyben fel-
hatalmazták a polgármestert az alapszerző-
dés megkötésére.

Megtárgyalták az Önkormányzat város-
fejlesztési és városüzemeltetési funkcióinak 
és szervezetének kialakítására vonatkozó 
Malakoff Bt. tanulmánytervében foglalt 
javaslatokat.

Jóváhagyták a Jászfényszaru Városfej-
lesztő Kft. részére gépvásárlás fedezetének 
biztosítása érdekében meghatározott 30 
millió Ft-os tagi kölcsön összegét.

A zárt ülésen több magántulajdonban 
lévő, és felajánlott ingatlanügy vonatko-
zásában hozott a testület döntést, elutasí-
tásról, illetve néhány esetben értékbecslés 
elrendelésében.

Dr. Voller Erika
jegyző

Pillanatkép a húsvéti tojáskeresőversenyről
a Szent József Szabadidőparkban.

Fotó: Pál Alíz
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A lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) kormányrendelet alapján 
a mozgáskorlátozott személy részére aka-
dálymentes lakás építéséhez vagy vásárlásá-
hoz, valamint az akadálymentesítés több-
letköltségeire vissza nem térintendő állami 
támogatás nyújtható.

A támogatást a mozgáskorlátozott sze-
mély vagy a vele egy háztartásban élő közeli 
hozzátartozó vagy az élettárs igényelheti, ha 
a mozgásukban nem akadályozottak hasz-
nálatára tervezett és az érvényben lévő ál-
talános építési előírások szerint megépített 
lakóépületet, illetve az abban lévő lakást 
egyáltalában nem vagy csak indokolatlanul 
nagy nehézségek árán tudná rendeltetés-
szerűen használni, és ezért ahhoz, hogy az 
épületet, illetve lakását megfelelően hasz-
nálhassa, többletköltségek vállalásával kell 
azt akadálymentessé tenni.

Az akadálymentesítési támogatás ösz-
szege:

Akadálymentes új lakás építéséhez, új 
lakás vásárlásához legfeljebb kétszázöt-
venezer forint, ha az építtető vagy a vá-
sárló, illetve az építtetővel vagy a vásárlóval 
együtt költöző közeli hozzátartozó vagy 
élettárs a mozgáskorlátozott személy.

Meglévő lakáson, lakóépületen végzett 
akadálymentesítéshez legfeljebb százöt-
venezer forint,

· ha a lakás tulajdonosa, illetve a tulajdo-
nossal közös háztartásban közeli hozzá-
tartozó vagy élettárs a mozgáskorláto-
zott személy,

· ha az önkormányzati lakásra határo-
zatlan idejű bérleti jogviszonnyal ren-
delkező személy vagy vele közös ház-
tartásban élő közeli hozzátartozó vagy 
élettárs a mozgáskorlátozott személy.

A kérelem benyújtásakor a mozgásszer-
vi fogyatékosságot, illetve a súlyos moz-
gáskorlátozottságot igazolni kell!

A további részletes felvilágosítást, vala-
mint igénylőlapot a területileg illetékes 
OTP bankfiókban lehet kérni.

A Deák Ferenc úti Egészségház mögött, a 
játszótér mellett kapott helyet a város új maxi 
Fitnesz parkja. A város képviselő-testülete 
egyöntetűen megszavazta a park kialakítá-
sának elképzelését, melynek teljes költségét, 
3.353.638 Ft-ot, önkormányzati forrásból 
finanszíroztak. Az ötlet után döntés, a dön-
tés után megvalósulás következett. A park 
alapjait március közepén helyezték le, melyre 
április 10-én szerelték fel a tíz köztéri fitnesz 
eszközt. Az elkövetkező napokban nagy ér-
deklődés övezte és övezi most is a parkot: so-
kan látogatnak ki, hogy kipróbálják a gépeket. 
A kültéri fitnesz eszközök használata hozzájá-
rul egészségünk és jó kondíciónk megőrzésé-
hez. A tíz eszköz: gyalogló, evezőpad, párhu-
zamos nyújtó, derék-és csípőformáló, libegő, 
ferde haspad, láb nyújtó-erősítő, karerősítő, 
hátmasszírozó és lovagló is. A nemrégiben 
felszerelt gépek a test egy-egy izomcsoportját 
mozgatják meg, használatuk elsősorban a 14 
év feletti korosztálynak előnyös. Más pozitív 
hozadéka is van a köztéri fitnesz parkoknak. 
Használatuk ingyenes edzéslehetőséget bizto-
sít, egyszerű és biztonságos, egészségnevelő, 
betegségmegelőző és szemléletformáló hatása 

van, szakember felügyelete nem szükséges, és 
használatuk nem évszakhoz kötött. Az eszkö-
zök biztonságosak, használatukat és funkcióit 
tájékoztató táblák és az eszközökre kihelye-
zetett ismertetők segítik. Az elkészülése óta 
Jászfényszarun is különösen népszerű köztéri 
fitneszparkra büszkék lehetünk, hiszen az or-
szágban még kevésbe elterjedt ez az aktív ki-
kapcsolódást biztosító lehetőség! Reméljük, a 
jövőben mindenki egészségre használja majd 
az új parkot!

A Rimóczi kastély és a hamarosan elbon-
tandó jegyzőház udvarán az elkövetkező hó-
napokban közösségi teret alakítanak ki. Ezt az 
újonnan létrejövő közösségi teret összekötik 
a templomkerttel. Az új közösségi téren kap 
helyet a zenepavilon, melyet a Jászfényszaru 
városközpontjának értékmegőrző megújítása 
címet viselő pályázatban álmodtak meg és a 
történelmi sétány, mely a magyarok és a já-
szok legnevesebb eseményeit mutatja be. A 
templomkertben az elkövetkezendő időszak-
ban „Noé bárkája” nevet viselő játszóteret 
alakítanak ki, míg a Rimóczi kastély udvarán 
történelmi park létesül.

SZÜLETTEK: Béres Viktória (Bé-
res Mariann), Szekeres Bence (Víg Éva), 
Török Patrik (Pintér Réka).

HÁZASSÁGKÖTÉS nem volt.

ELHUNYTAK: Borbély János (74), 
Cserháti János (90), Dobák Imréné Tamus 
Sarolta (80), Juhász Jánosné Pethő Margit 
(94), Kelemen Ferencné Berze Anna (89), 
Rohoska László (68), Tóth György (72).

Akadálymentesítési 
támogatás

Új maxi fitneszpark!

Közösségi park

Márciusi
anyakönyvi hírek
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Tisztelt Gazdálkodók! Kunhalmok Jászfényszarun
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap-

ból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alapból, valamint a központi költség-
vetésből finanszírozott egyes támogatások 
2013. évi igénybevételével kapcsolatos egysé-
ges eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 
8.) VM rendelet alapján az egységes kérelem 
keretében igényelhető a területalapú támoga-
tás, valamint még 25 jogcím kifizetése.

Az egységes kérelem benyújtása:
Az egységes kérelem kizárólag a www.mvh.

gov.hu honlapon található elektronikus kére-
lemkitöltő felületen tölthető ki, és kizárólag 
az ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton 
nyújtható be. Az egységes kérelem részét 
képező, az egyes jogcímekre vonatkozó jog-
szabályban előírt speciális dokumentumokat 
továbbra is papír alapon (postai úton) szük-
séges megküldeni az MVH, illetőleg egyes 
jogcímek esetében a megyei kormányhivata-
lok erdészeti igazgatósága részére az egységes 
kérelem benyújtásával egyidőben.

Az egységes kérelem benyújtási határide-
je: 2013. május 15.

Az egységes kérelem az említett határidőt 
követően még 25 naptári napig (2013. június 
9-ig, heti pihenőnapra tekintettel 2013. júni-
us 10-ig) benyújtható, de ebben az esetben 
a megállapított támogatási összeg munkana-
ponként 1%-kal csökkentésre kerül. A 2013. 
június 10. után benyújtott kérelmeket az 
MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 
Nem termelő mezőgazdasági beruházások, 
ültetvénykorszerűsítés, lágy- és fásszárú ener-
giaültetvények, kertészeti ültetvények kor-
szerűsítése, valamint a gyümölcs- és kerté-
szeti ültetvények korszerűsítése intézkedések 
esetén a kifizetési kérelem 2013. június 9-ig 
(heti pihenőnapra tekintettel 2013. június 
10-ig) szankciómentesen benyújtható.

Az egységes kérelemhez kapcsolódó adat-
változások (módosítás, pontosítás, visszavo-
nás, vis maior tényének bejelentése, másod-
vetés bejelentése, hasznosító személyében 
bekövetkező változás bejelentése, az Euró-
pai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
nyújtott agrár környezetgazdálkodási támo-
gatások igénybevételének részletes feltételei-
ről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 3. 
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti célprogra-
mokra vonatkozó kötelezettségek teljesítése 
során a középmély lazítás és a zöldtrágyázás 
bejelentése) és az adategyeztetés is kizárólag 
az elektronikus kitöltő felületen tölthetőek 
ki, és elektronikus úton nyújthatóak be.

Egységes kérelmet az a mezőgazdasági 
termelő nyújthat be, aki a támogatás alap-
jául szolgáló terület vonatkozásában jog-
szerű földhasználónak minősül.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a kérelem be-
nyújtásában ingyenes segítséget nyújtanak a 
falugazdászok, illetve a kamarai tanácsadók.

Törőcsik Anikó agrárkamarai tanácsadó 
Tel.: 06 30/325-7807

„A kunhalom olyan kultúrtörténeti kultu-
rális örökségi, tájképi, illetve élővilágvédelmi 
szempontból jelentős domború földmű, 
amely kimagasodó jellegével meghatározó 
eleme lehet a tájnak.” E definíciót tartalmaz-
za a természet védelméről szóló 1996. évi 
LIII. törvény a kunhalmokról, és a kunhal-
mokat a védett természeti területeken belül a 
természeti emlék kategóriába sorolja. A kun-
halmokra mindazon szabályok vonatkoznak, 
amelyet a törvény védett természeti területek 
esetében előír. A kunhalom egy gyűjtőfoga-
lom, amely a földmű eredeti funkciójára, ren-
deltetésére való tekintet nélkül magában fog-
lalja mindazokat az ember alkotta domború 
földműveket, amelyek az idézett definícióban 

felsorolt szempontok alapján jelentőséggel, 
értékkel rendelkeznek. A kunhalom gyűjtő-
fogalomba tartoznak a sírhalmok (kurgánok), 
lakódombok (tellek), őrhalmok és határhal-
mok. A kunhalmok megőrzése, természeti és 
táji értékeinek fenntartása csak akkor lehet-
séges, ha megfelelő információval rendelke-
zünk számukról, elhelyezkedésükről, ezért az 
alábbi táblázatban közöljük a Jászfényszaru 
bel- és külterületén fellelhető kunhalmokat. 
A kunhalmok listáját Jászfényszaru Város 
Településrendezési Terv módosítása örökség-
védelmi hatástanulmány régészeti fejezetének 
(készítette: Archeo-Art Bt., 2011. december 
15.) felhasználásával összeállította:

Nádudvari László

KuNHAlOM

JÁSZFÉNYSZARu bElTERülETÉN

Hrsz. lelőhely neve

198

201 Jászfényszaru – Lehel utca

277 

KuNHAlOM

JÁSZFÉNYSZARu KülTERülETÉN

Hrsz. lelőhely neve

06/12

06/13 Jászfényszaru – Száraz-halom

06/50 

011/24

011/25 
Jászfényszaru – Veres rét III.

011/26 

011/27 

016/48-49 Jászfényszaru – Virágoshalom

016/88

017 

018/39 
Jászfényszaru

018/40  
– Tamusok hídja

018/41 

018/42 

030/31 
Jászfényszaru

030/32  
– Sóderbánya melletti

030/33   
dombok (Füzes-halom)

030/34 

037/85-89 
Jászfényszaru – Székhalom

037/99 

Hrsz. lelőhely neve

081/15-21 Jászfényszaru – Ószőlő I.

083/42

083/43 Jászfényszaru – Ószőlő II.

083/44 

085/20

 Jászfényszaru

  – Nagybika-halom III.

 Jászfényszaru

  – Rókalyukak III.

 Jászfényszaru

  – Rókalyukak IV.

085/26 Jászfényszaru

085/27  – Vontatóhalom I.

086

087/19

087/20 
Jászfényszaru

087/21  
– Nagybika-halom I.

087/28 

086/1 Jászfényszaru

087/24  – Kisbika-halom I.

093 

094/43 Jászfényszaru

094/44  – Gyöngyös-halom

094/45



12 MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2013/04

Parti Nagy Lajos Jászfényszarun

Költészet napja alsó tagozatosoknak

Április 5-én a költészet napja kapcsán 
városunkban üdvözölhettük a több mint 
30 díjjal rendelkező, Kossuth-díjjal is el-
ismert költőt, írót, fordítót, átdolgozót, 
szerkesztőt, kritikust, drámaírót, a Digitá-
lis Irodalmi Akadémia alapító tagját, Parti 
Nagy lajost. A találkozót a 20 éves a város 
rendezvénysorozat keretében az ugyancsak 
20 éves FÉbE szorgalmazta.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete már rég-
óta tervezte meghívását, hiszen kortárs iro-
dalmunk meghatározó alakja. Gyermekeinek 
nagyszülei révén áttételesen fényszarui kö-
tődéssel is bír, amit ő maga is elmondott a 
munkásságát, életét és a világról alkotott gon-
dolatait felvillantó beszélgetésen a Rimóczi-
kastélyban. Az eredetileg magyar-történelem 
szakot végzett és nagymamája lánykori nevét 
(Parti) gyermekei születése előtt hivatalosan 
is felvevő költő Pécs városához, diákévei és 
pályája első sikereinek helyszínéhez érez 
különös vonzalmat. Több mint 25 kötet, 
számtalan tárca, publikáció fűződik nevéhez. 
Darabjait, átiratait szívesen műsorra tűzik a 
színházak. A magyar irodalmi sajtó is sokat 
köszönhet munkásságának, hiszen nemcsak 
a Jelenkor szerkesztője volt, hanem számos 
más folyóirat munkatársaként is publikál. 
Fontosnak tartja, hogy a költő részt vegyen az 
irodalmi közélet szervezésében, ezért igyek-
szik jelen lenni a médiában is. A Magyar Író-
szövetség titkári tiszte (1987-88), a Digitális 
Irodalmi Akadémia egyre bővülő internetes 
felületén való megjelenés, a mintegy 300 
kritika, tanulmány és a 60 nyomtatásban is 
megjelent interjú is ezt példázza.

A Tóth Tibor FÉBE elnök vezette beszél-
getésben mintegy 70 érdeklődő ismerhette 

meg életének egy-egy mozzanatát, kapott 
betekintést az Ibusár című, ma is gyakran ját-
szott drámájának születése körüli rejtelmek-
be. A résztvevők kérésére élvezetes módon 
fel is olvasott egyedi felfogású és nagyszerű 

nyelvezetű meséiből. Ha valaki eddig nem 
olvasott tőle, most igazán kedvet kaphatott 
az idén 60 éves Parti Nagy Lajos műveinek 
megismeréséhez. Az est programját stílusosan 
József Attila versével kezdtük, melyet Dankó 
Hajnalka nagyszerűen, értő módon tolmá-

csolt. Vendégünk volt Ézsiás László is, aki 
Parti Nagy egy művével készült. (Érdekesség: 
itt derült ki a versről, hogy nem is a költőtől 
származik, hanem valaki neki tulajdonítva 
tette fel a világhálóra.) Weöres Sándor egy 

versével emlékeztünk a 100 éve született köl-
tőre is. A költészet napjához méltó, hangula-
tos program Ézsiás László Óda a szülőföldhöz 
című saját versével zárult. A végén többen 
dedikáltatták könyveiket Parti Nagy Lajossal.

Szöveg: Katinka · Kép: Pál Alíz

2013. április 11-én a Kisiskola színháztermében ismét megtartottuk 
a Költészet napját az alsó tagozatos évfolyamokon. Versekkel, dalokkal, 
jókedvűen telt a megemlékezés minden gyermek és tanítóik örömére.

Fotók: Pál Alíz
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Ahogy én hallottam… Húsvét után

Mit rejt a ládafia? IX.

„Új parancsot adok nektek: Szeressétek egy-
mást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeres-
sétek ti is egymást. Arról ismeri meg minden-
ki, hogy tanítványaim vagytok, ha szeretettel 
vagytok egymás iránt.” (Jn 13,34-35)

E kétezer éves legfőbb parancsolattól talán 
sohasem voltunk olyan messze, mint napja-
inkban. 

Jézus tragédiájának az volt az oka, hogy 
nem azt csinálta, amit elvártak tőle. A zsidók 
várták a Messiást, de nem politikai tisztoga-
tást és rendet, hanem egy új eszmét, egy új 
szövetség lehetőségének az üzenetét hozta a 
Mennyei Atyjától. Nem büntetést hozott, 
hanem kiengesztelést, barátságot, szeretetet. 

Az eljövetel előtt a monoteista (egyisten-
hitű, abban az időben egyetlen népnél volt) 
zsidó vallás szerint az emberek úgy képzelték, 
hogy élik törékeny földi létüket és haláluk 
után a Holtak Birodalmába „költözik át” 
lelkük. Az Alvilágban, a Halál Birodalmában 
lakóknak nincsen kapcsolatuk az Istennel. 
Óriási szemléletváltást feltételezett, hogy a 
feltámadás után felfelé tekinthettünk. Meg-
hívást kaphattunk az Istennel való öröklétre. 
Manapság az Istenkapcsolat hiánya vált a 
pokol szinonimájává. Pokol és mennyország 
nem helyek. Viszonyok. Isten nélkül, vagy 
vele. Az anyagi világ zárt és véges, a lélek tisz-
ta szellemi lét a halál után. A Húsvéti öröm 
alapja a feltámadás. A mai, anyagba süllyedt 
ember számára megmosolyogtató fogalom 
lehet ez az egyszeri és megismételhetetlen 
történés, talán még a keresztény emberek 
egy részének is. A mi elménknek felfogha-
tatlan. Igazi hit, kegyelmi állapot kell ahhoz, 
hogy magunkénak tudjuk ezt az eseményt. 
A feltámadás után emberségében, de isteni 
dicsőségben jelent meg Jézus. Az apostolok 
átütő tapasztalatot szerezhettek. A félelem, 
a töprengés, a felismerés és döbbenet után 
a felhőtlen öröm érzésének leírása jelenik 
meg a szent iratokban. 

A krisztusi események feltételezhetően idő-
számításunk szerint 30-ban történtek. Ezt 

megelőzően a tanítványok mintegy 3 évig 
jártak Jézussal, akit rabbinak hívtak. ( A rabbi 
a zsidó vallás tanítója, aki a mózesi törvények 
értelmezésében adott segítséget a nép fiai-
nak.) A zsidó húsvétra készülve nagyon fel-
gyorsultak az események. Jézus a tanítványa-

ival eljött Jeruzsálembe, az ünnepre. Együtt 
ülték meg a húsvéti vacsorát, mely egyben az 
utolsó vacsora is volt a számukra. Utána az 
éj leple alatt Jézust letartóztatták, elítélték, 
keresztre feszítették. Ennek hatására a tanít-
ványok megijedtek és a feltámadás hatására 
gyűltek ismét össze. A feltámadt Jézus 40 
napon keresztül több alkalommal adott élet-
jelt magáról. A Feltámadottal való találkozás 
élménye mélyen átalakította a tanítványok 
életét. Olyan mélyen, hogy életüket áldozták 
érte, kínhalállal. Ez a határozott tanúságté-
tel az alapja a Krisztusba vetett hitünknek. 

Számtalan tudós vált élete folyamán hívővé. 
Érdemes keresgélni, hogyan vallanak útkere-
séseikről, meggyőződésükről, hitükről. 

Álljon itt 2 példa: „Azok, akik megpró-
bálták eltörölni az isteneszmét, szégyenletes 
és tudományellenes munkát folytattak. Én 
az akkoriban divatos kételkedéssel léptem a 
felnőtt korba, és 30 év laboratóriumi munká-
jába került, hogy meggyőződjem róla: pon-
tosan azok csaptak be szándékosan, akiknek 
az lett volna a kötelességük, hogy megvilágo-
sítsanak engem, legalább saját tudatlanságuk 
elismerésével. Én erre a hitre a biológia és 
a fizika ösvényeit kutatva jutottam el; meg 
vagyok győződve róla, hogy bármely gondol-
kodó tudós számára lehetetlen, hogy el ne 
jusson erre a következtetésre, hacsak nem vak 
és tisztességtelen.”

(Pierre Lecomte du Noüy, 1883-1947, bio-
fizikus, a sebek gyógyításának fiziológiáján 
dolgozott.)

„A tudomány első korty a természetből, de 
a pohár alján ott van Isten”. (Einstein)

Ha keressük az Istenkapcsolatunkat, ha 
tájékozódunk, ha teszünk érte lépéseket, ha 
hallgatunk róla tanítást, akkor dönthetünk. 
Ma sokan mindezek nélkül utasítják el a 
szellemi lét jogosultságát. Csak mert nem 
tapasztalható meg az öt érzékszervünkkel, 
akkor az nincs is. Kétezer év óta vasárnapról 
vasárnapra emlékezünk és ünnepeljük Jézus 
halálon aratott győzelmét. Helyes irány tisz-
tában lenni az isteni meghívással arra az új 
szövetségre, melyben meghív minket a Te-
remtő a szeretetre. Keveset fogtunk fel és még 
kevesebbet cselekedtünk meg a cikk legelején 
írt parancsolatból. Sokan csatlakoztak már, 
sokan lemaradtak, vagy másképpen csinálják. 

Nekünk magunknak kell választanunk. 
Ösztöneink mellé kaptunk értelmet, szabad 
akaratot, döntési képességet. 

Rajtunk áll, hogy figyelemmel, tudatosan 
szervezzük és éljük életünket, vagy sodró-
dunk a tömeggel, megyünk a divat és a média 
által diktált úton. Basa Éva

A felvétel 1960 nagyszombatján készült 
a régi plébánia hátsó udvaránál. A képen a 
templomban megjelenített halva fekvő Jézus 
Krisztus sírjának – a Szentsírnak – őrzésében 
részt vett kardoslegények és máriáslányok lát-
hatók.

Felső sor balról jobbra: Zsámboki Ferenc, 
Zsámboki Sándor, Ocskó Sós Miklós, Czeglé-
di Ferenc, Juhász Sándor harangozó, Pintér Pál 
esperes-plébános, Benei István, Földvári János, 
Nagy József, Berényi Ferenc, Borbély Imre.

Alsó sor balról jobbra: Zsilinyi Ilona, R. Nagy 
Judit, Lukács Ilona, Rimóczi Katalin, Fózer 
Margit, Ocskó Mária, Horváth Erzsébet.

A felvételt idősebb Zsámboki Sándor ha-
rangozó bocsátotta rendelkezésünkre, a ké-
pen levő személyeket is ő azonosította be, és 
az időpontot is ő állapította meg. Köszönjük 
a segítségét! Farkas Kristóf Vince
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Szentkút – régen

Keresztfánál - nagyböjti zenés áhítat

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének meg-
hívását elfogadóknak március 28-án (nagy-
csütörtökön) a templomban tartott 60 perces 
műsor igazi élményt nyújtott. Az egyházköz-
ség nevében dr. Kocsis András világi elnök 
köszöntője után az est résztvevői az ember, 
az Isten iránti szeretetet kapták meg zenével, 
énekkel. A programban elhangzó műveket 
Szabó Krisztina énekművész – aki 20 évvel 

ezelőtt április 2-án a városavatón énekelt elő-
ször Jászfényszarun –, valamint a Príma Díjas 
duó Gonda László zongoraművész, Báder 
Ernő prímás, hegedűművész tolmácsolásá-
ban hallhattuk.

Nagypéntek Jézus keresztre feszítésének 
napja. A keresztény hitű magyarság számá-
ra kiemelten fontos esemény ez, számtalan 
népdalunk emlékezik meg Jézus szenvedése-

iről, a kereszten elhangzott szavairól. Húsvét 
ünnepe nem választható el a termékenység 
ünnepétől. Az ősi pogány rítus a keresztény-
ség felvétele után sem vesztett jelentőségéből, 
legfeljebb átalakult, integrálódott a feltáma-
dás-újjászületés misztériumába. Szabó Krisz-
tina előadásában a duó kíséretével többek 
között hallhattuk Szörényi-Bródy: István, a 
király – Réka dalát, Handel: Dignare Do-
mine, Vivaldi: Magnificat – Quia respexit, 
Bach: Bist du bei mir, Bach – Gounod – Ave 
Maria, Mozart: Ave verum, Halleluja. Az 
énekszámok mellett több zenekari számot, 
így a Titkos kert 1. és 2., Bach: 147. zsoltár, 
Bach: Air, Schubert: Ave Maria is hallhatott 
a közönség. Az ünnepség végén Kiss Gábor 
érdemes esperes, érseki tanácsos, plébános 
köszönte meg a művészek műsorát.

 A mini projekt a „Jászfényszaru Város-
központjának értékmegőrző megújítása” 
városrehabilitációs projekt keretében elkü-
lönített Városközpont Programalap (JFSZ-
5.1.1/FVR-2012) támogatásával a Kulturális 
programcsomag az „Ezerarcú művészet – vi-
gadalmak a főtéren” című JFSZ-5.1.1/FVR-
2012-02 azonosító számú pályázati támoga-
tásból valósult meg.

Tóth Tibor

Magyarország egyik legismertebb és 
leglátogatottabb búcsújáróhelye a tőlünk 
alig 60 km-re található Mátraverebély-
Szentkút. A zarándokhely mintegy 600 
éves múltra tekint vissza.

A hagyomány szerint Szent László király 
lovának patkója fakasztotta itt az első forrást. 
Az első gyógyulás a 13. század elején történ-
hetett, amikor egy néma pásztorfiú nyerte 
vissza beszédkészségét. Ettől kezdve zarándo-
kok sokasága látogatta a forrást, a templom 
1258-ban kapta meg a pápai engedélyt, hogy 
„hivatalos” búcsújáró hely lehessen.

A forrásnál (Szent Kút) sokáig fa kápolna 
állt, az első kőkápolnát 1705-ben hozták lét-
re. A mai kegytemplom és a kolostor a 18. 
század közepén épül fel. A kegyhelyet hosz-
szú időn át ciszterci szerzetesek látták el, a 
török idők óta azonban a ferencesek is részt 
vettek a lelkipásztori szolgálatban.1772-től 
már ők a szentkúti kolostor lakói, végleges 
letelepedésükre azonban csak a 19. század-
ban került sor. A Szentkúti barlangokban, a 
mai kegytemplom fölötti hegyoldalon a 13. 
századtól éltek remeték. Az utolsó szentkúti 
remete, Dobát Jozafát 1767-ben halt meg. 
Barlanglakás-rendszerük a kegytemplom fe-
letti hegyoldalban egy kisebb túra keretében 
ma is megtekinthető. Ez ma Magyarország 
legnagyobb remetebarlang együttese.

A kommunista időkben a szerzeteseket 
elűzték, a kolostor szociális otthonként üze-
melt. A ferences szerzetesek 1989-ben térhet-
tek vissza. A búcsújáróhelyet 2006-ban Erdő 
Péter bíboros Nemzeti Kegyhellyé nyilvání-
totta. Napjainkban évente kb. 200.000 za-

rándok látogat el ide. 
Várhatóan 2015-re fejeződik be az a barokk 

kor óta példa nélkül álló fejlesztés, melynek 
során teljesen megújul a kegyhely. A beru-
házás keretében a szakrális és a turisztikai 
területet elkülönítik egymástól. Megújul a fe-
rences rendház, a templom, a gyóntatóudvar, 
rekonstruálják az oltárt. Fejlesztik a szabad-
téri létesítményeket is, hogy a szertartásokon 
minél több zarándok vehessen részt.

A jászfényszarui hívek hosszú évtizedek 
óta rendszeresen zarándokolnak Szentkútra. 
Ezt a hagyományt ebben az esztendőben is 
folytatjuk, zarándoklatunk időpontja 2013. 
május 26. Ahogy a korábbi években meg-

szokhatták, most is lesz gyalogos, kerékpáros 
és autóbuszos zarándoklat.

A gyalogos zarándoklat május 24-én 
kezdődik, érdeklődni, jelentkezni Sán-
dorné Tóth Éva hitoktatónál lehet. A ke-
rékpárosok május 25-én indulnak útnak, 
a szervező Török János. Az autóbuszos út 
pedig május 26-án reggel indul, jelentkezni 
Zsámboki Sándornál lehet a sekrestyében. 

Az úttal kapcsolatos további információ 
kérhető személyesen, a szentmisék előtt-után 
a sekrestyében, illetve tájékoztatást adunk 
egyházközségünk honlapján (jaszfenyszaru-
plebania.hu) és Facebook-oldalán (facebook.
com/JaszfenyszaruPlebania) is. Pető István

Zarándoklat Szentkútra
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Ki az aki Isten háta mögött lakik?
Mikor ismét leülünk beszélgetni, már túl 

vagyunk egy szűk közösségben lezajlott 
bemutatkozáson. A március 11-ei estén a 
Városi Könyvtárban az Isten háta mögött 
című könyvről, a benne való megjele-
nés miértjeiről, éltének mérföldköveiről 
kérdeztük Fáy Dániel építészt, akit most 
munkája köt Jászfényszaruhoz.

Rendhagyó bemutatkozást kérek, nevezze 
meg azt a három települést, amik meghatá-
rozták, meghatározzák mindennapjait! 

Jelenleg a munkanapokat Fényszaru hatá-
rozza meg, a hét végét Terény, vagy Budapest, 
esetleg Vác. Fényszarun most fantasztikusan 
sok minden történik, állandó a változás, szé-
pül, futólépésben fejlődik a település. Ha va-
laki szereti a munkáját, annak egy tevékeny 
hét rengeteg örömöt ad, még akkor is, ha a 
nagy műben csak egy kis fogaskerék. Amikor 
ennyi – évtizedekre kiható – változás zajlik, 
nagyon nagy a felelősség abban, hogy milyen-
né formálódik a város. Ebben nagyszerű do-
log részt venni. Valószínűleg ez alkati adott-
ság, hogy vonzanak a kihívások, és hamar 
bele tudok helyezkedni azoknak az emberek-
nek az érdekébe, akiknek készül valami. Most 
épp az Egészségház bővítése az egyik legszebb 
feladat, amiben segítem az önkormányzat 
munkáját. Elmondható, hogy azaz építészeti 
terv, ami alapján épülni fog az Egészségház, 
szép utat tett meg a kezdeti elképzelésektől, 
és mára már egy megérett, jól használható, 
a gyógyulni vágyó pácienseket maximálisan 
kiszolgáló épülettervvé fejlődött.

A hétvégét leginkább úgy szervezzük, hogy 
lehetőleg együtt legyen a család, bár a négy 
kollégista nem mindig tud egyszerre hazaérni 
Vácról, vagy Budapestről, azért vannak órák, 
amikor mind a nyolcan együtt vagyunk, sőt 
rendszeres, hogy barátokkal, barátnőkkel 
tovább növekszik ez a létszám. A hangulat 
ilyenkor nagyon vidám, főleg, hogy sokszor 
ünnepelünk együtt.

Időzzünk el Terényben: hol található, meny-
nyien lakják, egyáltalán milyen ez a település?

Fényszarutól mindössze 65 km, a legrövi-
debb úton autóval, szűk egy óra. A Cserhát 
északi lejtőjén egy széles völgy két oldalán 
terül el, ez a 400 lakosú kis falucska. Jó pa-
lócok és tót atyafiak lakják a mikszáthi görbe 
ország ezen vidékét. Két nép, két felekezet, 
két templom! Ez a kettősség motorja, és féke 
is egyben. Több mint száz itt feledett hosszú, 
füstlikas, palóckontyos, verett falú vályog 
parasztháza, ma már helyi védettségű, ahol a 
fennmaradás záloga – hogy sikerül-e időben 
megtalálni azt az új funkciót, amiért érdemes 
felújítani. Tavaly nyár végén befejeződött 25 
porta megújulása, ahol az új funkciót maga 
a tulajdonos saját tudása, személyes hiteles 
élete adja. A védelem a telek és utcák vonal-
vezetésén túl az épületek anyaghasználatára, 
a gerenda fesztávjára, ezáltal az emberlép-
tékűségre vonatkozik, a rendeltetést nem 
szabad védeni, mert a használatot, az életet 
szorítanánk ki ezzel a megkötéssel. Az eddig 
megújult porták, kerítések, kispadok szép te-
resedések, utcaképek meghatározói.

Feleségével, Judittal felnőttként csöppentek 
bele egy csendes település hétköznapjaiba, de 
mit jelentett a gyermekeiknek a nyugodt kör-
nyezet?

Ma már talán őket kell megkérdezni erről, 
de az jelzés értékű, hogy többen is el tudják 
képzelni a jövőjüket akár ott, de mindenkép-
pen vidéken. Ahogy én láttam, óriási szabad-
ságban nőttek fel, önállóak lehettek, és amit 
én a vidéki élet legnagyobb értékének látok, 

hogy látták a földet, hogy mire jó, hogyan 
lehet állatot tartani, milyen minőségbeli kü-
lönbség van a kerti paradicsom és a szuper-
marketben kapható közt. De a gyermekeken 
túl feleségem is itt tudta alkotóművészeti am-
bícióit mesterfokra vinni. Ő csipkét készít, 
rengeteg saját tervezésű és készítésű munkája 
van, oktat is és két éve vezeti az akkor meg-
nyílt Hunnia Csipke Múzeumot. 

S mit jelentett Terénynek a „gyüttment” 
kreatív építész?

Egy kis településen mindenki ismer min-
denkit, és pontosan tudják, hogy ki kinek a 
rokona, kitől mire lehet számítani. Én a ren-
dezési terv kapcsán kerültem bele a közélet-

be, aztán ennek egyenes következménye volt, 
hogy a falu szociológiáját kellett megismer-
jem. Az egyik legnagyobb gondja a munka-
helyektől távoli kis falvaknak, hogy a legaktí-
vabb korban élők elköltöznek, elszármaznak 
és nem, vagy jobb esetben később, idősebb 
fejjel térnek vissza. Emlegethető régmúlt volt, 
hogy két orvosa, két papja, és két tanítója is 
volt a falunak. Ez a büszkeséggel mesélt adat 
a település belső eltartó képességére utalt, és 
arra, hogy a végzettség megbecsült érték. Az 
elfogadottságunk talán ezért lehetett gyors, 
mert tanultak, fiatalok voltunk, ugyanakkor 
a nagycsalád vállalásával – azon a vidéken, 
ahol a gyenge agyagos és nehezen művelhető 
lejtős földek öröklési számításaiból fakadóan 
egy, maximum két gyermeket vállaló csalá-
dok éltek – mi csodabogárnak számítottunk.

Ha felkerekednénk, hogy megnézzük milyen 
Terény, mit tanulnánk, tapasztalhatnánk 
meg, milyen látványosságok várnának ben-
nünket?

Terényben ma már van annyi turisztikai 
program, aminek átélésére oda kell szánni az 
időt, ha nem szeretnék a japán vagy amerikai 
turista módján csupán a fényképező gépükkel 
rögzíteni a teret, és az időt, hanem személye-
sen is át akarják élni azokat a programokat, 
amelyeket Terény kínál. Én is élvezem a ma-
gyar nyelvünkben élő gazdagságot, amikor 
olyan kifejezést hallok itt Fényszarun, amit 
csak errefelé használnak. Az ízes palóc nyelv-
járás is ilyen, de ezt máshol is fel lehet lelni. 

Aztán felelevenítettünk több olyan mes-
terséget, amiket ki is lehet próbálni. Ilyenek 
pl.: a kecskesajt készítés, gyertyaöntés, csip-
keverés. Aztán kell vagy másfél óra arra a 

(folytatás a 16. oldalon)

Fáy Dániel és családja

Fáy Dániel
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(folytatás a 15. oldalról)
világon egyedül álló Orsós Magnó Múzeum-
ra, amelyben nem porosodó magnókra kell 
számítanunk, hanem egy lenyűgöző zenei 
és technikatörténeti élményre, mert a világ 

összes gyártójától bemutatja a magnók mű-
ködését, melyeken megszólalnak a készülék 
gyártási idejében fénykorukat élő slágerek, 
csillagok, mind magyar, mind világviszony-
latban. Ha valaki eddig nem játszott „bo-

csát” akkor ezt is kipróbálhatja Terényben, 
három pályán lehet összemérni egy gyors 
bajnokságon a Fényszaruiak ügyességét. Ezt 
a golyósportot egyénileg, párban és három-
fős csapatban is játsszák, aminek van olasz 
szabályok szerint bonyolultabb és amerikai 
szabályok szerint egyszerűbb változata is. A 
település 240 szállással, csoportos étkezte-
téssel tudja fogadni a több napra idelátogató 
vendégeket. 

Most mégis Fényszarun beszélgetünk…
Igen, szép kihívás itt, ezekben a változások-

ban, a vidék fejlesztésében részt venni. Ott 
befejeződött egy fontos munka, egy település 
szemlélet váltása, ahol már a vályogház egy 
érték, és nem szégyellik, amit tulajdonkép-
pen mindig is szerettek, csak illett szégyellni.

Itt a munkám több rétű, a projektirodán 
dolgozom, ahol a legkülönfélébb pályázatok-
ban veszek részt. Sok esetben van műszaki vo-
natkozása a feladataimnak, de több kultúrát, 
egészségügyet, oktatást, közigazgatást érintő 
munkarészt is kaptam. Itt is van egy nagy 
kihívás, megjelenés előtt áll a térinformatikai 
rendszerünk, amelynek a fejlesztése folya-
matos lesz az után is, hogy az önkormányzat 
munkatársai, illetve a lakosság alkalmazni 
tudja a munkájához. Ebben a rendszerben 
mutatjuk be a helyi építészeti értékvédelmet 
is egy későbbi időpontban. 

Pál Alíz

Jászfényszaru egyik régi és sokat látott, nagy 
múltú épülete a városháza. Lantos Péter ku-
tatásaiból tudjuk, hogy Jászfényszaru elöljá-
rósága 1825-ben határozta el egy új, emeletes 
városháza felépítését.

A fejlődő település egyik jelkép értékű 
döntése volt, hogy új, ünnepélyes városházát 
kívánt felépíteni. A tervek szerint az épület 
a templomhoz 7 öllel, azaz cirka 13 méter-
rel közelebb épült volna fel, tehát az akkor 
még álló kántorházat el kellett volna bontani, 

hogy az új épület felépülhessen. A tervet az 
egyház nem támogatta, hiszen a kántorház az 
egyházközség tulajdona volt, így a tervet el 
kellett vetni. Úgy tűnik, hogy eredetileg a cél 
az volt, hogy a régi községháza fennmarad-
jon, és ezért lett volna szükség a kántorház 
területére. Így viszont a régi községházát le 
kellett bontani, hogy a helyére az új felépül-
hessen.

Az építkezés 1825-ben rendben megkezdő-
dött. Erre az időpontra utal a főbejárat feletti 

kőbe faragott 1825-ös évszám is. A munkála-
tok egészen két évig tartottak, hiszen az épü-
let a téglafallal együtt 1827-ben készült el. Az 
építkezés teljes költsége 7621 forint 22 garas 
volt, tehát az eredeti tervektől eltérően 902 
forint megtakarítás történt. A Jászkun kerület 
közgyűlésének jegyzőkönyvében olvasható, 
hogy az új városháza a megtakarítás ellenére 
„Mind e mellett is kemény matériábul állandó 
és csinos formában készíttetett el.” Jászfénysza-
ru történetében a templomot követően az új 
épület volt a második emeletes épület, ami 
az idén már 186 éves. Az 1827-ben elkészült 
városháza nagyban hozzájárult Jászfényszaru 
arculatának fejlődéséhez. Ezt jelzi az a tény 
is, hogy 1829-ben az elöljáróság a gazdasá-
gi fellendülésnek köszönhetően benyújtotta 
a mezővárosi rang igénylését, a címet pedig 
1831-ben el is nyerte.

Farkas Kristóf Vince

A Hunnia Csipkemúzeum bejárata Terényben.

Képeslap az 1930-as évekből

A főbejárat feletti 1825-ös évszám

A városháza eredete

Ki az aki Isten háta mögött lakik?
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budapesten 2013. március 13-án 15 órakor a bethlen Téri 
Színházban volt Csomor Csilla önálló estjének sajtóbemutatója. 
A szakma és a sajtó képviselőin túl néhány jászfényszaruit, illetve 
innen elszármazott földijét is meghívta az előadásra.

Csomor Csilla a Déryné Széppataki Róza életét feldolgozó Édes Ró-
zám! című önálló estje után most a „nemzet csalogánya” bőrébe bújik. 
Célja, hogy a nagy előd sorsának bemutatásával maga is képviselje azt 
a szent küldetést, amely a magyarságtudatot erősítve a szép magyar 
nyelv ápolásának fontosságára irányítja a figyelmet. A dramatizált 
művet színpadra alkalmazta Perczel Enikő. A díszletet, a jelmezt Árva 
Nóra tervezte. Zongorán kísért Darvas Ferenc. A darabot Bezerédi 
Zoltán rendezte. A sajtópremier jól sikerült, a szakma és a közön-
ség elismeréssel fogadta az új darabot. A színésznő kétszer negyvenöt 
percben idézte fel a nagy előd életét. Az eseményekhez kapcsolódóan 
vagy egy-egy drámai szituáció oldására 17 dalt énekelt el. A színé-
szi mesterség csillogtatására is bőven akad lehetőség. Az előadás után 
villáminterjút adott a STOP-nak melyben többek között arról nyilat-
kozott, hogy közte és az 1800-as években született színésznő között 
több hasonlóságot vélt felfedezni: „Ő 5 éves kora óta állt színpadon, 
nálam ez 8-9 éves koromra datálódik. Viszont én amatőr környezet-
ben kezdtem, ellentétben Blaha Lujzával, aki művész szülők gyerme-
ke. Az azonban mindenképpen meghatározó kapcsolódási pont, hogy 
mindketten korán kerültünk kapcsolatba a színpaddal. Az ő sokszí-
nűsége, sokoldalúsága, a lényéből áradó pozitivizmus, derű, humor, 
életszeretet jellemző rám is. Így nem kellett magamra erőszakolnom a 
mosolyt vagy a bohóckodást, de még a drámai jelenetekben sem kel-
lett szenvednem, mert ezeket érzem és élem át én is, könnyen tudok 
velük azonosulni.”

A darabból február 16-án a jubileumi FÉBE bál műsorában is kap-
tunk ízelítőt, prózában és dalban egyaránt. A „Húsz éves a város” és 
„Negyven éves a Fortuna” programsorozat keretében a színházat ked-
velők és Csomor Csillát tisztelők október 12-én este a Petőfi Művelő-
dési Házban nézhetik meg művésznő új darabját.

Tóth Tibor

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete április 
2-án (kedd) a Rimóczi-kastély megújult ud-
varára meghirdetett Főtéri nosztalgia kon-
certet a rossz idő miatt a művelődési ház 
nagytermében tartotta meg. Az est folyamán 
Molnár György harmonikaművész és kon-

certzenekara, Horoscsák Veronika és Nádas 
György szólisták léptek fel. A kétórás, élő ze-
nés, ingyenes koncertre a vártnál kevesebben 
jöttek el. Az ötfős zenekar – két gitár, zon-
gora, dob és természetesen Molnár György 
harmonikaművész két harmonikája – és a 

zenészek profizmusa igazi zenei csemegét és 
különlegességet jelentett. A zenekari szóló-
számoknál Molnár György váltva használta a 
15 illetve 28 kg súlyt nyomó harmonikáját. 
Kiválóan játszottak polkát, orosz, olasz és 
sok magyar számot, a IV. és V. Magyar tánc, 
A-moll csárdás, a Cigánykaraván és számos 
magyar slágert.

Egyes hangszerek mesterei a harmonika, a 
gitár, a dob szólószámai is káprázatosak vol-
tak. Az est két szólóénekese közül Horoscsák 
Veronika a dzsessz világába kalauzolt el ben-
nünket, még Nádas György édesapja, Nádas 
Gábor zeneszerző legszebb slágereivel aratott 
méltán nagy sikert.

A lelkes közönség a kétórás koncert végén 
szűnni nem akaró vastapsával köszönte meg 
a művészek magas színvonalú, maradandó 
élményt nyújtó műsorát.

A mini projekt a „Jászfényszaru Város-
központjának értékmegőrző megújítása” 
városrehabilitációs projekt keretében elkü-
lönített Városközpont Programalap (JFSZ-
5.1.1/FVR-2012) támogatásával a Kulturális 
programcsomag az „Ezerarcú művészet - vi-
gadalmak a főtéren” című JFSZ-5.1.1/FVR-
2012-02 azonosító számú pályázati támoga-
tásból valósult meg.

Tóth Tibor · Fotó: Pál Aliz

Csomor Csilla

Molnár György és Nádas György

Nosztalgia est

A nemzet csalogánya, Blaha Lujza szerepében Csomor Csilla színművész
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Gasztroangyal forgatás Jászfényszarun

Nyertes pályázatok a „mini-projektek” megvalósítására

A város születésnapját ünnepeltük, 
mikor megérkezett Jászfényszarura a 
Gasztroangyal stábja. S ki is a híres 
Gasztroangyal? borbás Marcsi aki több 
az m1-en sugárzott műsor háziasszo-
nya, s mint megtudtuk tőle, 1/3-ban jász 
származású. A kétnapos felvételen több 
fényszarui háztartásba látogattak el, hogy 
kiderítsék, hogyan készül a rostélyos ka-
lács, sok ínycsiklandozó disznótoros étel 

és a Vízen kullogó. Az adást április 20-án 
sugározták az m1-en, 17.30-tól. A televí-
ziós felvétel során a családok mellett több 
segítő is részt vett a munkákban. Segítő 
volt Pető Ferenc is, akit élményeiről kér-
deztünk.

Március közepén megcsörrent a telefo-
nom: Győriné dr. Czeglédi Márta, városunk 
polgármestere hívott a hírrel, hogy április 
2-án fogadás lesz a hatvani csatából érke-

ző huszárok részére a Rimóczi-kastélyban, 
ahová magyaros, háztáji ételeket szeretné-
nek tálalni. Ebben kérte a segítségünket. Ez 
már önmagában is szép feladat volt, de két 
nappal később újabb telefon érkezett a hírrel, 
hogy Borbás Marcsi és csapata is csatlakozna 
hozzánk, és az eseményeket a Gasztroangyal 
című műsora számára megörökítené.

Megkezdtük az előkészületeket, az ételek 
kiválasztását. A fő irányvonalat a disznótoros 
ételek képviselték: hurka, kolbász, káposz-
ta. Helyi családok segítségével készült még 
tepertős pogácsa, hájas tészta, keltett rétes, 
rostélyos kalács is, hogy még sokrétűbb, még 
gazdagabb legyen a kínálat.

Mivel az időjárás sajnos közbeszólt, a 
keddre tervezett forgatás elmaradt, ezáltal 
felborítva az előre eltervezett forgatóköny-
vet. Szerdán viszont a kamerák és a hurka-
töltők között szorgoskodhattunk. Hurkát, 
kolbászt töltöttünk, disznótoros káposztát 
készítettünk és vízen kullogót. Mindezekről 
részletes felvétel készült a TV kamerái által 
is, és szintén megörökítésre került a rostélyos 
kalács készítésének minden mozzanata. A bi-
zonyítási vágytól fűtött izgalom ellenére na-
gyon kellemes légkör alakult ki, és rendkívül 
jó hangulatban teltek az órák. Bízom benne, 
hogy sikeresen bemutathattuk a városunkra 
és a környékre jellemző gasztronómiai jel-
legzetességeket, és jó hírünket keltettük az 
országban. Ezúton szeretném megköszön-
ni a felkérést, illetve minden ismerős, barát 
számára a segítséget és a pozitív hozzáállást, 
amivel nagyban hozzájárultak a sikeres lebo-
nyolításhoz! Pető Ferenc

2013 márciusában támogatási szerződé-
seket írt alá a Jászfényszaru Ipari Centrum 
Kft. és a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai 
Társaság. A BLNT 3 db pályázatot nyúj-
tott be az Alvég Programalap (JFSZ-5.1.1/
SZVR-2012) és 3 db pályázatot a Város-
központ Programalap (JFSZ-5.1.1/FVR-
2012) keretében meghirdetésre kerülő pá-
lyázati felhívásra.

Néhány adat a tervezett mini-projektekről: 
Alvég Programalap – SZVR: 

1. Párbeszéd a kultúrák között
 a művészetek eszközével
 Az igényelt és elnyert támogatás
 összege: 700.000 Ft.
2. Nyitott tanoda program mindenkinek
 Az igényelt és elnyert támogatás
 összege: 1.165.000 Ft. 

3. Roma antológia – kiadvány
 megjelentetése
 Az igényelt és elnyert támogatás
 összege: 1.100.000 Ft. 

Városközpont Programalap – FVR:

1. RAFINE kulturális programok – „A 
családok jövője, a jövő családja Jász-
fényszarun”. Kulturális programcso-
mag a generációk közötti párbeszédre

 Az igényelt és elnyert támogatás
 összege: 500.000 Ft. 
2. Hagyomány és Kreativitás – Kosárfo-

nó tanfolyam; Varrókuckó
 Az igényelt és elnyert támogatás
 összege: 500.000 Ft.
3. „A családok jövője, a jövő családja 

Jászfényszarun”. Környezettudatos 
programcsomag a generációk közötti 
párbeszédre

 Az igényelt és elnyert támogatás
 összege: 970.000 Ft.

A részletes programokról és a programok 
pontos időpontjáról a Bedekovich Lőrinc 

Népfőiskolai Társaság folyamatosan tájé-
koztatja az érdeklődőket. 

Ezúton szeretnénk felhívni a Civil Szerve-
zetek figyelmét, hogy a Programalapok ke-
retében meghirdetésre kerülő, támogatható 
pályázatok benyújtási határideje lassan a 
végéhez ér. A Városközpont Programalap-
ra (JFSZ-5.1.1/FVR-2012) a pályázatok 
2013. június 30-ig nyújthatóak be. Az 
Alvég Programalapra (JFSZ-5.1.1/SZVR-
2012) vonatkozó pályázatokat 2013. ápri-
lis 30-ig várjuk. Kérjük a Civil Szervezete-
ket, hogy éljenek a lehetőséggel és nyújtsák 
be pályázatukat.

Mészáros Anita
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

Jászfényszaru Város Önkormányzata
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A FÉBE
legújabb kiadványának 

ünnepi bemutatója

A jászsági viselet

Bathó Edit: A jász viselet

REDEMPTIO
A jász és kun települések honismereti lapja

A 20 éves a város és a FÉBE rendezvény-
sorozat részeként a redemptio 268. évfor-
dulóján május 6-án (hétfőn) 14 óra 30 
perckor a Kisiskola színháztermében ünnepi 
könyvbemutatóra kerül sor. A Jászsági lo-
kálpatrióta közösségek tevékenysége című 
kiadvány megjelenését a Jászsági Kistérségi 
Helyi Közösség Egyesülete LEADER HACS 
felhívásra a 76/2012 (VII.29) VM rendelet 
alapján a 1026810 azonosító számú, Termé-
szeti és kulturális örökség megőrzése célterü-
letre a 8323475882 azonosító számon nyil-
vántartott pályázat tette lehetővé.

A 180 oldalas kiadvány 16 jászsági telepü-
lés 19 lokálpatrióta szervezetének, közössé-
gének tevékenységét tárja az olvasó elé, sok 
színes fotóval. A könyvet Tóth Tibor szer-
kesztette, anyanyelvi lektor Kotánné Kovács 
Tímea volt.

Magyar Aliz, a Jászjákóhalmáról Elszárma-
zottak Baráti Társasága elnöke az előszóban 
így fogalmaz: „Reményem szerint ez a könyv 
is sokat fog segíteni abban, hogy még jobban 
megismerjük egymás tevékenységét, és merít-
sünk egymás tapasztalataiból, sikereiből.”

Az ünnepi könyvbemutató résztvevő-
it köszönti: Győriné dr. Czeglédi Márta, 
Jászfényszaru város polgármestere és bolla 
János jászkapitány. A kiadványt bemutatja, 
méltatja: Dr. Pethő lászló egyetemi do-
cens, a Jászsági Évkönyv felelős szerkesztője. 
A bemutatón közreműködik Tóth Julianna. 
A könyvbemutató résztvevői 17 órakor Jász-
berényben a Jász emlékműnél rendezendő 
redemptiós ünnepséghez csatlakoznak.

Tóth Tibor

Családias hangulat fogadta 2013.04.13-án 
a Petőfi Művelődési Házban, az Iglice Folklór 
Kulturális Alapítvány által szervezett Jászsági 
viselet bemutatót és az ezzel együtt megnyi-
tott Jászsági viselet kiállítást. A bemutatóban 
közreműködtek a Jásztánc Alapítvány és az 
Iglice Gyermeknéptánc Együttes táncosai. Az 
előadás bemutatta különböző korok külön-
böző generációinak és társadalmi rétegeinek 
viseletét, különleges, csak a Jászságra jellemző 
ruhadarabokat. Tajti Erzsébet, aki a délután 
folyamán kalauzolt bennünket a jászsági vi-
seletek rengetegébe, minden ruhához tudott 
mondani egy érdekes történetet, mellyel vál-
tozatosan mutatta be a különböző viseletda-
rabokat. A bemutató végeztével megnyitásra 
került a Jászsági viselet kiállítás, ahol szintén 
eredeti jász viseletek kerültek bemutatásra. A 
kiállítást a Jászapáti Rokolya Varróműhely 
rendezte be. 

A műsor bemutatása nem jöhetett volna 
létre, ha nincs a Jászfényszaru Ipari Centrum 
Kft „Szociális városrehabilitáció és lakos-
sági integráció Jászfényszaru fejlődéséért” 
városrehabilitációs projekt keretéből pályáza-
ti úton elnyert támogatás.

Fotó: Karizs Evelin

A Jász Múzeumért Alapítvány a XIX. Jász 
Világtalálkozóra megjelenteti Bathó Edit: 
A jász viselet című könyvének 220 oldalas, 
150 fotóval színesített második, bővített, 
javított kiadását. A kötetre május 20-ig a 

városi könyvtárban, a Jász-Takarészövetkezet 
helyi fiókjában, Görbe Jánosné Amálkánál, 
Lukács Pálnál és Tóth Tibornál 3.000 Ft 
áron lehet előfizetni.

Tóth Tibor

A kéthavonta megjelenő 24 oldalas színes 
újságot REDEMPTIO címmel húsz éve a 
Jász Múzeumért Alapítvány, Hortiné dr. 
Bathó Edit szerkesztésében adja ki. Egyes 
lapok ára 300 Ft.

A kiadó pályázatát 2013 évre elutasítot-
ták, támogatási összeg csökkenése miatt. 
A tartalomjegyzékből is látjuk, az újság 
sokszínű, közérthető, tudományos, érde-
kes tartalmát, melyben Jászfényszaruról is 
rendszeresen jelenek meg írások. 

Mentsük meg a szülőföld, a jászok és ku-
nok egyedüli honismereti lapját és legyünk 
előfizetői (1.800 Ft/év) vagy kéthavonta 
rendszeresen vegyük meg (300 Ft) a meg-
jelenő újságot. 

A terjesztést a Fényszaruiak Baráti Egye-
sülete vállalta magára. Akik rendszeresen 
igény tartanak a kiadványra, úgy Lukács 
Pál FÉBE-tagnál vagy Tóth Tibornál a 
+36-30/337-3336 mobil számon jelezzék 
azt. A helyben lakóknak személyesen, az el-
származott fényszaruiaknak postán juttat-
juk el az újságot.

Kérem, aki teheti, segítsen, ne hagy-
juk, hogy egy húsz évet megért folyóirat 
megszűnjön!

Tóth Tibor

A könyv borítója
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Csodálatos dolog megálmodni szü-
letendő gyermekünk szobáját, megter-
vezni, hogy milyen bútorokat veszünk 
majd, milyenre festjük a falakat, hogyan 
rendezzük be. A babavárás izgalmas idő-
szakának ez az egyik legszebb része.

Azonban könnyű elveszni a gyerekszoba 
bútorok, kiegészítők, dekorációk világá-
ban, éppen ezért hagyjunk elegendő időt 
a tervezésre. Sokan halogatják a terhesség 
végére, pedig akkor már nem biztos, hogy 
szívesen foglalkozik ezzel a leendő anyuka. 
Így nagyon stresszessé válhat ez a feladat, 
ráadásul előre nem látható problémák 
akadhatnak, például a bútorok minőségé-
vel, szállításával, stb. kapcsolatban.

A letisztult színek és formák harmóniát 
sugároznak, ezért válasszunk egyszerű de-
signt, hiszen nagyon fontos, hogy milyen 
légkört teremtünk a baba szobájába. Gyer-
mekeink teljes életét meghatározhatja, 
hogy milyen volt a gyerekszobája, milyen 
tárgyak vették körül, milyen impulzusok 
érték. Mindenki a legjobbat szeretné az 
első pillanattól kezdve. Olyan meleg és 
varázslatos világot, ahol a gyermeket nyu-
galom és harmónia veszi körül és bizton-
ságban érzi magát. Ezért célszerű pontos 
tervet készíteni, rajzoljuk le a babaszoba 
alaprajzát, majd gondosan jelöljünk be 
rajta mindent a méretekkel együtt például, 
hogy merre nyílnak az ajtók, ablakok; hol 
vannak konnektorok; hol van a fűtőtest. 
Így sok időt és bosszúságot takaríthatunk 
meg, amikor elmegyünk megvenni a gye-
rekbútorokat.

A babaszoba kialakítását kezdjük a falfes-
téssel. Így lesz elég idő, hogy kiszellőzzenek 
a falak. A festés előtt fontos a jó színválasz-

tás, mert a színek befolyásolják a hangula-
tunkat, közérzetünket. A helyes színválasz-
tásnál vegyük figyelembe a szoba méreteit 
és a fekvését. Ha kisebb méretű a szoba, ak-
kor világos színekből válasszunk. Ez nem-
csak a falra, hanem a bútorokra is igaz.

Ha nagyobb szobája lesz a babának, ak-
kor már választhatunk sötétebb árnyalatú 
bútort is, de ne fessük hideg színűre a fa-
lat, mert attól hűvösebbnek fog hatni. A 
textildekorációk, és a ma nagyon divatos 
kisebb-nagyobb falmatricák feldobják, vi-
dámmá és hangulatossá teszik a szobát. A 
falmatricák számtalan variációja kapható, 
az egyszerű, stilizált változatoktól a nép-
szerű mesékből ismert karakterekig. Az 
erőteljes, domináns falszínhez inkább a 
stilizált formák és a világos színű, nem túl 
élénk mintájú matricák illenek, míg a vi-
lágos, pasztellszínű falakon jól mutatnak a 
mind színükben, mind mintájukban élénk 
darabok.

A babaszoba legszükségesebb bútorda-
rabjai egy babaágy/kiságy; egy ruhásszek-
rény és egy pelenkázó komód/szekrény. 
A bútorok elhelyezésénél az első fontos 
kérdés, hogy hova kerüljön a kiságy. Ne 
helyezzük a fürdőszobával szomszédos fal 
mellé, illetve hangos vagy zajos helyiség 
mellé. Fontos, hogy a baba nyugodtan 
tudjon pihenni.

Ne tegyük a kiságyat ablakok alá, mert 
az fokozottan balesetveszélyes. A pelenkázó 
szekrényt helyezzük közel a szoba bejáratá-
hoz. Így kényelmesebb lesz, amikor a babát 
máshonnan visszük be pelenkázni.

Ha gyermekünk már elkezdett járni, 
igyekezzünk, minél nagyobb és biztonsá-
gosabb teret biztosítani számára, de figyel-
jünk oda, hogy a mozgásra szánt tér jól 

különüljön el az aktív pihenés helyétől. Ne 
sajnáljunk olyan teret, kuckót, játszósző-
nyeget, fal-felületet létrehozni, amit szaba-
don használhat és képességeit fejlesztheti.

Nagy hangsúlyt kell fektetnünk a baba-
szoba biztonságára, fontos hogy a bútorok, 
a kiegészítők és játékok maximálisan baba-
biztosak legyenek.

Válasszunk ezért masszív, ha lehet tö-
mörfa bútorokat, a fa időt állóbb, mint a 
bútorlap vagy az MDF. Az érvényes előírá-
sok, jogszabályok szerint tilos az egészségre 
káros kezelőanyagok, oldószerek, festékek 
használata, a gyártónak minden esetben fel 
kell tüntetnie, hogy milyen anyaggal kezel-
te a bútort.

A bútorok felülete legyen sima, az éles 
sarkak, szúró élek, kiálló csavarok nem ba-
baszobába valók. A nyitott elemek polcai 
legyenek rögzítve, lehetőség szerint olyan 
magasságba tegyük, hogy a gyermek ne 
mászhasson fel rá.

Minden konnektorra kerüljön biztonsági 
konnektorvédő, hogy a már mászni tudó 
baba ne tudjon belenyúlni. Figyelembe kell 
venni azt is, hogy hol vannak a szobában a 
fűtőtestek. Radiátortól, konvektortól, gáz-
bojlertől távol kell kialakítani a baba élette-
rét. A televízió és a számítógép úgyszintén 
legyen a lehető legmesszebb tőle.

Próbáljuk meg úgy megtervezni a baba 
szobáját, hogy ne csak az első 1-2 évre gon-
doljunk.

Ahogy nő a gyerek, úgy egyre több ru-
hája, játéka, könyve lesz, aminek a tárolása 
nem egyszerű feladat, ha nem jól választot-
tunk bútort. A praktikum legyen a legfőbb 
szempontunk. 

Berze Éva,
okleveles építészmérnök

ÉpítÉsz szemmel

Hogyan rendezzük be a babaszobát?

Nagy örömmel vettem kezembe a Min-
denszentek-plébánia Katolikus Fény 
címmel újonnan megjelent kiadványát.

Megkérdeztem róla Győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármester asszony véleményét, 
aki elmondta, hogy szívből üdvözli ezt a 
kezdeményezést, hiszen az összefogás je-
gyében jött létre, jó célt szolgálva, és csak 
együtt érhetünk el pozitív változásokat vá-
rosunk életében.

Ahogy elkezdtem olvasni a lapot, egyszer-
re nosztalgikus és újszerű élmény lett úrrá 
rajtam, hiszen a mai napig jól emlékszem 
arra, milyen felemelő érzés volt, amikor 
Sándorné Éva néni közölte velem 1998-
ban, hogy az én (a saját elsőáldozásomról 
szóló) fogalmazásomat is beválasztották az 

akkori egyházi kiadvány cikkei közé. Az 
újra életre hívott újság köszöntőjében Kiss 
Gábor plébános úr megemlíti, hogy a „ka-
tolikus” kifejezés azt jelenti, hogy „egyete-
mes”, ami a kiadvány viszonylatában any-
nyit tesz: mindenkinek szól.

Meggyőződésem, hogy a lap beszámolói 
és közérdekű információi miatt nem csu-
pán a hívők, hanem Jászfényszaru összes 
lakosa haszonnal forgathatja majd.

A Katolikus Fény a tervek szerint évente 
négy alkalommal jelenik majd meg (hús-
vét, Nagyboldogasszony – Szent István 
király, mindenszentek, karácsony), bízom 
benne, hogy minél több jászfényszarui la-
kos olvassa majd!

Szilágyi Erzsébet

A Jászok Egyesülete
(www.jaszokegyesulete.hu)

pályázatot hirdet fiataloknak két témában.

Jász vagyok – a családom
és az én történetem.

Írások a jász öntudatról, az örökölt vagy 
szerzett jász identitásról.

Mit jelent Neked
e népcsoporthoz tartozni?

A vállalkozó szellemű pályázóktól 
2000–2500 karakteres,

elektronikusan megírt történeteket,
családi visszaemlékezéseket várunk.
Mindkét pályázati felhívás részleteit
megismerheti a Jászok Egyesülete

közösségi oldalán:
www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu

Felvillant a Katolikus Fény Pályázatot hirdetünk: 
Jász vagyok
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A húsvét előtti héten már hosszú évek óta hagyomány a Napsugár 
Óvodában, hogy közös barkácsolásra várjuk a gyermekek szüleit, 
nagyszüleit. Ez egyre népszerűbb a szülők körében, hiszen az a tapasz-
talatunk, hogy évről évre egyre többen vesznek részt ezen a rendez-
vényen. Minden csoportban más-más technikával készülnek a hús-
vét jelképei: a tojások, nyuszik, bárányok, ablakdíszek, asztaldíszek. 
Egyre színesebb ötletekkel állnak elő az óvó nénik, hiszen számtalan 
új technikával ismerkednek meg a húsvét kapcsán. Az újdonságok 
mellett természetesen ragaszkodunk a régi hagyományokhoz is, így 
elmaradhatatlan a tojásírókázás, a berzselés és a hagyományos tojás-
festés. A csoportok nyuszikiállítást rendeznek, és ellátogatunk olyan 
családhoz, ahol nyuszit, csirkét, bárányt figyelhetnek meg a gyerekek. 
Szorgalmasan gyűjtögetjük a régi húsvéti képeslapokat, üdvözleteket. 
Az előkészületek kapcsán megismerkednek a régi hagyományokkal, a 
húsvéti népszokásokkal. A fiúk locsolóverssel készülnek. Természete-
sen az előkészületeket az elmaradhatatlan locsolkodás és a tojáskeresés 
zárja az óvodában.

Dné Kati · Fotók: Földvári Dorottya, Kovácsné Papp A.

Kovács Zoltán és felesége, Krisztina, valamint Szabó Erzsébet, Zsóka 
segítségével ismerkedtek meg, próbáltak ki a gyerekek új kézműves 
technikákat.

Készítettek gyékényből hajót, csuhéból nyuszit, fűzfavesszőből ajtó-
díszt, valamint gyöngyökből katicát.

Képs és szöveg: Földvári Edit

A születés hete az évnek az a kiemelt hete, amikor a családalapítással 
kapcsolatos fontos információk egy egységes arculattal rendelkező or-
szágos rendezvénysorozat keretében koncentráltan érhetők el az érdek-
lődők számára. A születés hetén összefognak azok a szakemberek, akik 
az év többi hetében külön-külön azon dolgoznak, hogy a családok 
tagjai megtalálják azokat az információkat és alternatívákat, melyek 
ismeretében tájékozottan, biztonságban készülhetnek gyermekük fo-
gadására, nevelésére.

Jászfényszarun 2013. 05. 06. és 05. 13 között kerül megrendezésre a 
születés hete. Az előzetes tervezet szerint lesz szülésre, anyatejes táplá-
lásra felkészítő foglalkozás, szülőszoba-látogatás, pszichológus előadá-
sa a méhen belüli életről a pszichológiai vizsgálatok tükrében, baba-
börze, felolvasóest az anyaság, család témában, valamint a nagysikerű 
mamamérföldet is megtehetik a vállalkozó szellemű szülők, nagyszü-
lők gyermekeikkel, unokáikkal. A programok idejéről és helyszínéről 
tájékozódni lehet a védőnőktől, a facebook fényszarui szülők oldalán 
és a Jászfényszaru oldalon is. Minden érdeklődőt szeretettel várnak:

a védőnők

Húsvéti kézműves délelőtt
a Szivárvány Óvodában

Születés hete

Húsvétváró a Napsugár Óvodában

Készülnek a kiscsibék használt CD lemezekből Húsvéti kalácssütés

Szaporodnak a piros tojások
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Köszönetnyilvánítás, emlékezésRendőrségi hírek

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

CSERHÁTI JÁNOS
gyászmiséjére és temetési szertartására eljöttek, sírjára koszorút, 

virágot hoztak, fájdalmunkban együttérzésüket kifejezték.
Szerettei

„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.

A gyászoló család

Emlékezés

VAS TIbORNÉ
szül. SŐREGI ElVIRA

halálának 8. évfordulójára.
„Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek,
Kik szívből szeretnek, nem felednek Téged.”

Két szép gyermeked, Tibike és Szabina és Édesanyád

Emlékezés

buGYI KÁROlYNÉ FARKAS MÁRIA
halálának 10. évfordulójára.
„Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó Nap,
de szívünkben élsz és örökké ott maradsz.”
Szerető családjai

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

özv. PATAKI lÁSZlÓNÉ
KIRÁlY MAGDOlNA

temetésén részt vettek, gyászunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik Édesanyánk, Nagymamánk,

FÓZER JÓZSEFNÉ
KISS IlONA

temetési szertartásán részt vettek,
sírjára koszorút, virágot hoztak.

Gyászoló család

A város életében kiemelt tárgyi súlyú bűncselekmény 
nem valósult meg legutóbbi jelentkezésem óta.

A jászfényszarui katolikus templom fosztogatói el-
fogásra kerültek! Márciusban a közterület felügyelet 
munkatársai kaptak bejelentést gyanúsan viselkedő ide-
genekről a templom környékén. Azonnal a helyszínre 
siettek, és a templomnál feltartóztattak négy idegent, 
2 férfit, és két nőt. A korábbi közös munka során már 
az idegenek közül 2 fő ismert volt előttük, így azonnal 
értesítették az ügyeletes járőröket, akik elfogták, és elő-
állították a négy elkövetőt a jászfényszarui rendőrőrsre, 
ahol gyanúsítottként kerültek kihallgatásra.

A tolvajok elfogása a lakossági bejelentést követően, a közterület 
felügyelet munkatársainak a rendőrökkel történő összehangolt, gyors 
beavatkozásával együttműködésével realizálódott.

Egy családi veszekedés folytatódott az utcán az elmúlt hónapban 
Jászfényszarun. Két tizenéves lánytestvér veszett össze otthonukban, 
ami során tettlegesen bántalmazták egymást. Az egyikük elhagyta az 
ingatlant, és barátnőjéhez kívánt eljutni, hogy biztonságba kerüljön. 
Az idősebb testvér azonban követte, és az időközben a menekülő lány 
elé siető barátnővel történő találkozáskor ismét veszekedés kezdődött. 
Perceken belül csatlakozott még a sértett fiatal lány barátjának az anyja 
a társasághoz, és a kiabálás négyük között ismét tettlegességig fokozó-
dott. Az utcán bántalmazta egymást a négy hölgy. A bejelentést köve-
tően elfogásukra került sor, csoportosan elkövetett garázdaság vétség 
elkövetése miatt indult ellenük eljárás. 

Közlekedési baleset nem történt március hónapban Jászfényszarun, 
anyagi kárt okozó őz-elütéses balesetet jelentettek 2 alkalommal is a 
32-es főút sertéstelep-vadkacsás közötti szakaszáról. Óvatosan közle-
kedjenek, a vadak rendkívül veszélyes szituációkat idézhetnek elő.

A gyanúsan viselkedő idegeneket azonnal jelentsék a rendőrségnek!
Nehezítsük meg együtt a bűnelkövető személyek tevékenységét!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Elérhetőségek: Telefon: 107;

Rendőrőrs: +36-70/330-7626; Fax: 57/422-138
Terenyi Imre rendőr főhadnagy,

rendőrőrs parancsnoka

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Színházba járók baráti köre az Er-
kel Színházba a következő bérletekre – kellő számú jelentkezés esetén 
– különjáratú autóbuszt indít:

Tata nyugdíjas bérlet három előadásra: 2013. 12. 08. 11 óra (va-
sárnap) G. Bizet: Carmen, 2014. 01. 25. 11 óra (szombat) G. Do-
nizetti: Szerelmi bájital, 2014. 02. 16. 11 óra (vasárnap) Kacsóh P.: 
János vitéz.

Döbrönte ifjúsági bérlet három előadásra: 2014. 02. 01. 11 óra 
(szombat) Kacsóh P.: János vitéz, 2014. 05. 03. 11 óra (szombat) W. 
A. Mozart: A varázsfuvola, 2014. 06. 07. 11 óra (szombat) Kocsák – 
Harangozó: Hófehérke (balett).

Csókakő ifjúsági bérlet két előadásra: 2014. 02. 23. 11 óra (vasár-
nap) Kacsóh P.: János vitéz, 2014. 06. 08. 11 óra (vasárnap) Kocsák 
– Harangozó: Hófehérke (balett).

A három előadásos bérlet: I. helyár: 6.500 Ft/fő II. helyár: 5.200 
Ft/fő III. helyár: 2.700 Ft/fő, IV. helyár: 900 Ft/fő.

A két előadásos bérlet: I. helyár: 4.300 Ft/fő, II. helyár: 3.500 Ft/
fő, III. helyár: 1.800 Ft/fő, IV. helyár: 600 Ft/fő. 

A bérletek árát a FÉbE megelőlegezi, 2013. december 31-ig kell 
kifizetni, az utazási költséget várhatóan 1.800 Ft/fő az előadás alkal-
mával kell fizetni. 

Jelentkezni a +36-30/337-3336 mobilszámon május 20-ig Tóth Ti-
bornál lehet. Tóth Tibor

Bérleti felhívás az Erkel Színházba 
a 2013/14-es évadra

Emlékezés

lADÁNYI ISTVÁN
halálának 15. évfordulójára és

ifj. lADÁNYI 
ISTVÁN

halálának 8. évfordulójára.

„Oly szomorú mindig egyedül lenni, Valakit mindig hiába keresni.
Valakit várni, ki nem jön el többé, Valakit szeretni szívből és örökké.”

A szerető család
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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

Kiárusítás!
Május-Június hónapban

szombatonként 9–12 óráig végkiárusítást
 tartunk a fotósboltban.

 Minden árucikkre 20% kedvezményt adunk.
Rohoska Anikó

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!

Értékesítésben jártas munkatársakat felveszünk!
Banki/Biztosítási tapasztalat előny, de nem feltétel.

06-30/515-1814

Szerkesztőségi fogadóóra…

Lakossági adatfelvétel

…minden pénteken 9-11 óráig
a művelődés ház földszinti termében.

Telefon: +36-30/3488-935

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statisztikai 
Hivatal Debreceni Igazgatósága Jászfényszaru településen a KSH elnö-
ke által 2013. évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló 
lakossági adatfelvételeket végez.

A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtés Program szerinti nyil-
vántartási száma és neve:

„1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei”
„1942 A lakosság utazási szokásai”

Az összeírási munkát megbízási szerződéssel rendelkező,
igazolvánnyal ellátott számlálóbiztosok végzik.

A mintavétel reprezentatív, vagyis a címek kijelölését véletlenszerű 
kiválasztással hajtják végre. Az adatfelvételek kizárólag statisztikai cél-
ból történnek, vagyis az egyedi adatok mások számára nem hozzáfér-
hetőek, összefüggésben a személyes adatok védelméről és a közérdekű 
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásaival.

A felvételekkel kapcsolatban a KSH munkatársai a 06-1/487-4351 
telefonszámon készséggel adnak tájékoztatást a lakosság részére.

Apróhirdetés

Hirdetési díjaink

Jászfényszarun a Bacsó Béla utcában 1.290 nm telken 1960-as építésű 
110 nm-es lakóterű ház jelentősen felújított állapotában eladó.

A házhoz pince, istálló, ólak és garázs is tartozik!
Érdeklődni lehet: 06-20/999 7901, 06-20/976 1350

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

Orvosi ügyelet: ....................................................... (+36)-37/341-040
Mentők:  ........................................................................................ 104
Tűzoltóság:  .................................................................................. 105
Rendőrség (Jászberény): ............................................................. 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru): .................................. (+36)-57/422-138,
                                             ...................... mobil: (+36)-70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Pető Ferenc):  ..................  (+36)-30/324-5688
TIGÁZ – hibabejelentés:  ........................................ (+36)-80/300-300
Falugazdász:  ....................................................... (+36)-30/3922-602
Vízmű – hibabejelentés munkaidőben: ...................(+36)-57/422-631

munkaidőn túl: ..........................................(+36)-70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet munkaidőben: ..... 423-938 és (+36)-70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés:  ..................................... (+36)-40/28-28-28
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon:  ..............424-046, vagy 
                                                                        ...... (+36)-30/244-1456
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon:  ........................... 522-460
Plébánia (Jászfényszaru):  ................................... (+36)-30/3460-366
Polgárőrség:  .........................................................(+36)-30/2720-611
Közterület-felügyelő: ..............................................(+36)-30/611-3472

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

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

Carte D’or Fagyizó
Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 8.

Nyitva minden nap 11:00-20:00 ó. További kínálatunk:
kávé – forró csoki – tea – üdítő – sör – stb.

Mindenkit szeretettel várunk!
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A Jászság fővárosa
Jászberény rendezi

a JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓT
Az elmúlt évvel befejeződött az első kör, vagy is mind a 18 jász te-

lepülés rendezett Jász Világtalálkozót. A redemptio 250. évfordulója 
alkalmából 1995-ben Jászberény indította útjára a rendezvényt.

2013. június 21-23 között ismét Jászberény ad otthon a XIX. 
Jász Világtalálkozónak. A rendezők Jászberény Város Önkormányza-
ta és a Jászok Egyesülete.

A részletes program kidolgozásán nyolc fős előkészítő bizottság dol-
gozik. A már megtartott sajtó tájékoztatóból ismerjük a nagyobb ese-
ményeket, programokat. 

Június 21-én pénteken 30 FÉNYÉV A GHYMES együttes nagy-
koncertje lesz. A központi ünnepség most is szombati napon 22-én 
lesz. A szokásos főpapi szentmise, a jásztelepülések és lovasok felvonu-
lását követően a díszünnepségre kerül sor, melyen átadják a Jászságért 
Díjat és beiktatásra kerül Jászberény jászkapitánya. Este Rúzsa Magdi 
koncert és utcabál várja az érdeklődőket. 

23-án vasárnap a Jászsági Népi Együttes, KOWALSKY meg a Vega 
koncert ad szórakozási lehetőséget. 

A három nap alatt további számos szórakoztató program, kiállítás, 
kirakodóvásár várja a jászságiakat az innen elszármazottakat.

Jászfényszaru Város Önkormányzata ebben az évben is indít kü-
lönjáratú autóbuszt a rendezvényre. Az autóbuszos részvételre június 
15-ig a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 06-57-422-137 
telefon számán lehet jelentkezni. Tóth Tibor

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!
Idén nyáron is megszervezzük Napközis Táborunkat,

melynek időpontja:
2013. június 17–21.

Részvételi díj: 5.000 Ft, mely tartalmazza: az étkezés, foglalkozások 
(más népek dalai, táncai, meséi, játékai; kézműveskedés, vízi sportok) 
költségeit és a kirándulást a Grassalkovich-kastélyba, Medveotthonba.

A foglalkozások vezetői az alsós tanító nénik.
Fizetés módja: május 8-10. a Kisiskola nevelői szobájában

Bója-Kovács Andrea iskolatitkárnál.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete szeretettel vár minden érdek-
lődőt május 26-án (vasárnap) 17 órakor a Rimóczi-kastély 
megújult udvarán tartandó Főtéri kastélykoncertre. Eső estén 
a rendezvény a művelődési ház nagytermében kerül megtartásra.

A rendezvény igazi zenei csemegét kínál minden zeneszerető, 
szórakozni vágyó ember számára. Országosan, sőt nemzetközi vi-
szonylatban is elismert művészek lépnek színpadra Gonda László 
Heves megyei Príma Közönségdíjas zongorista-előadóművész ze-
nekarának kíséretében.

Fellépők: bangó Margit, többek között Kossuth-díjas és Magyar 
Örökség Díjas művész, énekes, valamint Rácz Kati többek között 
Líra és Nívó Díjas művész, jazzénekes.

A kétórás műsorban mindkét művész legsikeresebb és legkedvel-
tebb dalai hangoznak el. Bangó Margittól nem megszokott módon 
örökzöldeket hallhatnak, míg Rácz Katitól többnyire magyar nyel-
ven jazz standardeket, ismert világslágereket.

A kora estét áthatja az igényesség, tüzes temperamentum, közvet-
len, sőt interaktív kapcsolat a közönséggel.

bízunk benne, hogy Jászfényszarun a belépőjegy nélküli 
programot telt udvar fogadja.

A mini projekt a „Jászfényszaru Városközpontjának értékmegőr-
ző megújítása” városrehabilitációs projekt keretében elkülönített 
Városközpont Programalap (JFSZ-5.1.1/FVR-2012) támogatásá-
val a Kulturális programcsomag az „Ezerarcú művészet - vigadal-
mak a főtéren” című JFSZ-5.1.1/FVR-2012-02 azonosító számú 
pályázati támogatásból valósul meg. Tóth Tibor

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete szeretettel vár minden érdeklődőt 
egy különleges, hagyományőrző pünkösdváró estére május 18-án, 
szombaton 18 órára a Kisiskola színházteremébe.

A pódiumon: pünkösdi hagyományok felelevenítése, érdekes helyi 
földrajzi nevek legendája, versek, prózák gyermek és felnőtt versmon-
dók előadásában, és bemutatkoznak a kis színjátszók, az új Napsugár 
Gyermekszínpad. A programot külön figyelmébe ajánljuk az iroda-
lombarátoknak, a régi, helyi földrajzi nevek iránt érdeklődőknek!

A mini projekt a „Jászfényszaru városközpontjának értékmeg-
őrző megújítása” városrehabilitációs projekt keretében elkülönített 
Városközpont Programalap (JFSZ-5.1.1/FVR-2012) támogatásával a 
Hagyományőrző programcsomagban valósul meg.

(ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0003) A belépés díjtalan!

Főtéri kastélykoncert

Pünkösdölő mindenkinek!

Napközis tábor a kisiskolábaN
kalandozz velünk

Európában határok nélkül!


