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Jászfényszaru a III. Jászság Expo és Fesztiválon

Üzlethelyiség bérelhető

Második alkalommal vett részt Jászfénysza-
ru a III. Jászság Expo és Fesztivál című ki-
állításon Jászberényben, melyet szeptember 
13-15. között rendeztek meg. Jászfényszaru 
Város Önkormányzata a Jászfényszaru Ipari 
Centrum Kft.-t bízta meg a város kiállításon 
való megjelenésének megszervezésével. Egy 
30 nm-es standot állítottunk fel, melyen 
fotómontázs segítségével bemutattuk Jász-
fényszaru megújult épületeit, nevezetességeit, 
hagyományait és az Ipari Parkot. A standot, 
mely egy hatszög alapú fából készült pavilon 

volt, a Borbély-Ép Kft. készítette, szállította 
és rakta össze részünkre a helyszínen. Az ér-
deklődőket Pető Lászlóné Kati néni rostélyos 
kalácsával kínáltuk. A rendezvényen rengeteg 
pozitív visszajelzést kaptunk. A dekorálás-
hoz készült fényképeket köszönjük a Dufl ex 
Fotográfi ai Stúdió Egyesületnek, Pető Ist-
vánnak, Farkas Kristóf Vincének, Menyhárt 
Évának és Pál Katalin Alíznak, a virágokat 
Réz Ferencnének.

Mészáros Anita
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

Jászfényszaru Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja

Önt és Kedves Családját
2013. október 23-án 16.00 órára
a Városháza Dísztermébe SISA JÓZSEF 

iparművész „IDŐSZALAG”
című ötvös-zománc faliképének felavatására.

Bevezetőt mond: Feledy Balázs művészet-
kritikus, a Magyar Iparművészet folyóirat 

szerkesztőbizottságának tagja.
Az alkotás a Jászsági Művésztelepen 

készült 2013-ban.
A kivitelezésben közreműködött:

Sisa Balázs iparművész és Sisa Bence ötvös.

Szeretettel várjuk 17.00 órára
a Római Katolikus templomban

nemzeti ünnepünk alkalmából tartandó 
ünnepi Szentmisére

és az azt követő megemlékezésre.
A megemlékezést rendezi
Kotánné Kovács Tímea,

közreműködnek
a helyi művészeti csoportok.

Reméljük, megtisztelő jelenlétével
hozzájárul nemzeti ünnepünk

emlékének ápolásához.

Tisztelettel:
 Győriné dr. Czeglédi Márta Dr Voller Erika
 polgármester jegyző

Az aradi vértanúk emléknapján
2013 okt. 6-án vasárnap 17 órára
a történelmi eseményekkel kapcsolatos 
vetélkedőre várunk minden érdeklődőt.

Helyszín: Szent József Szabadidő Park
Rossz idő esetén ugyanitt

a Közösségi házban.

5 fős csapatok indulhatnak,
mely csapatoknak egy-egy tábornok nevét 

kell viselniük és róluk
valami keveset illik tudni!

A kérdésekre legjobban válaszoló első 
három csapat díjazásban részesül

Jászfényszaru Város Önkormányzata a 
473/2013. (VIII. 07.) számú határozata alap-
ján pályázati úton kívánja bérbe adni a Sza-
badság út 3. szám alatti Üzletházban kiala-
kított 102,07 négyzetméteres üzlethelységet.

A pályázat értékelésekor előnyt élvez az 
a pályázó, aki többirányú szolgáltatást tud 
biztosítani az üzlethelyiségben, és aki a leg-
magasabb m2-enkénti árat ajánlja bérleti díj 
jogcímén az Önkormányzat részére.

A pályázat a Jászfényszarui Közös Ön-
kormányzati Hivatal titkárságára zárt bo-
rítékban 2013. október 11. péntek 12.00 
óráig nyújtható be.

Az üzlethelyiséget előre egyeztetett idő-
pontban munkanapokon 8.00–16.00 óráig 
lehet megtekinteni.

Érdeklődni a 06-57/522-170/101 telefon-
számon lehet.

A jászfényszarui stand előtt dr. Voller Erika jegyző és Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester. 
Fotó: Sárközi János

Meghívó

Emlékezés
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Tanévkezdés 2013.

Az idei tanév kezdete több újdonsággal köszöntött ránk. A törvényi 
változások és más, helyben megoldandó kérdés több ízben feladták a 
leckét, ezúttal a tantestületnek és az iskolavezetésnek. Iskolánk neve 
is megváltozott: Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Szakiskola. Ám ezektől függetlenül szeptember 
első munkanapján szélesre tárta kapuit az iskola, hogy a több, mint 
négyszáz nebuló elkezdhesse a tanulmányait. Nos, a tanévnyitó ün-
nepély is rendhagyó módon szeptember 2-án, hétfőn reggel várta a 
Nagyiskolába a diákokat és szüleiket. A 4. osztályosak kedves műsora 
után köszöntők hangzottak el, majd Szakali János iskolaigazgató hi-
vatalosan is megnyitotta a 2013/2014-es tanévet. Ezek után minden 
osztály a termébe vonult és elkezdődött a 180 napos tanév, mely 2014. 
június 13-ig tart.

58 kisgyermek kezdte az első osztályt ebben az évben egy hazajárós 
és két iskolaotthonos csoportban. Osztályfőnökeik Kovács Lászlóné, 
Fónagyné Vitay Mária-Szász Anita, Halmainé Hegedűs Mária-Toró 
Zoltánné. Az alsó tagozatban immár öt iskolaotthonos oszály mű-
ködik, amely egésznapos foglalkoztatást biztosít a tanulóknak. Nagy 
segítséget nyújt az öt évvel ezelőtt bevezetett kéttanítós modell az első 
három évfolyamon a mindennapi tanulási problémák kezelésében. 

Az 5. évfolyamon egy matematika emelt szintű és két technika ta-
gozatos osztály indult. Osztályfőnökeik Palotainé Jánosi Krisztina, 
Balogh Zsuzsanna és Váczi Erzsébet. A felsőbb évfolyamokon tovább-
ra is bontott csoportokban tanulják a diákok a matematika, magyar 
nyelv és irodalom és angol nyelv tantárgyakat, igaz, nem négy, ha-
nem három csoportban. Két kolléga búcsúzott a tantestülettől: Szabó 
Erzsébet és Menyhártné Mészáros Zsuzsanna. A távozók helyére új 
pedagógusok érkeztek: Tóth Anita matematika, Görbe Szilvia magyar 

és októbertől Bugyi István rajz szakos tanárok személyében. Őket a 
következő lapszámban mutatjuk be.

Egy napközis csoport és tanulószoba várja a délután is az iskolában 
maradó gyerekeket, segítve ezzel a lecke elkészítését.

Három képzett gyógypedagógus foglalkozik a tanulási nehézségek-
kel küzdő és különleges gondoskodást igénylő tanulóinkkal.

Továbbra is négy tanszakra jelentkezhettek a Művészeti iskola kere-
tein belül a hasznos délutáni időtöltésre vágyók: színművészet, képző-
művészet, tánc és hangszeres zene.

Az idén is segíti a nyolcadikosok felkészülését a továbbtanulásra a 
felvételi előkészítő foglalkozások magyar nyelv és irodalom, matema-
tika, angol nyelv területén, valamint ECDL vizsgára szintén tanári 
segítséggel készülhetnek a diákok. 

Többféle szakkör áll délutánonként a diákok rendelkezésére. Vá-
logathatnak a varró- és szövő, matematika, biológia, földrajz, kémia 
foglakozások közül. A sportkör és a futball edzés keretein belül pedig 
mozgásigényüket csillapíthatják a gyermekek.

Nos, elkezdődött a „nagy kaland”, melynek során remélhetőleg nap 
mint nap okosabbak, ügyesebbek, műveltebbek lesznek iskolánk ta-
nulói. Ebben a gyorsan változó világban, sok-sok akadályt legyőzve 
igyekszik tantestületünk a lehető legjobbat kihozni a lehetőségeink-
ből, a tanulók számára tudást és egyben élményt is kínálni a minden-
napok során. Arthur Conan Doyle egyszerű szavai magvas gondolato-
kat tükröznek oktató-nevelő munkánkról:

„Iskolák. Világítótornyok, barátom! A jövő fényjelei! Száz és száz 
kis magot tartalmazó gubók, belőlük fog megszületni az új, a jobb, 
a bölcsebb.”

Szöveg: Kovács Lászlóné · Fotók: Pál Alíz

„Mosolyogni kell, szívvel is, meg lélekkel!” – a IV. a táncos műsorszáma.

Új elsősök

Szakali János iskolaigazgató
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A Képviselő-testület augusztus hónap-

ban megtartott üléseiről, illetve az ülése-
ken meghozott testületi döntésekről az 
alábbiakban adok tájékoztatást, kiemelten 
a közérdeklődésre számot tartó, a város 
lakosságát érintő határozatokról, rendele-
tekről.

2013. augusztus 7.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képvi-

selő-testülete elfogadta a Fürst Sándor utca 
Szent István utcanévre történő megváltoz-
tatását. Ezzel egyidejűleg elfogadták a köz-
területek elnevezéséről és a házszámozás 
szabályairól szóló rendelet módosítását is.

Módosították az Önkormányzat intézmé-
nyeinek fenntartásával összefüggő GAMESZ 
előirányzatokat a takarító személyzet 
munkaszervezésével, az iskola technikai sze-
mélyzetének bővítésével kapcsolatosan.

Felhatalmazták a GAMESZ vezetőjét, hogy 
2013. augusztus 12-től az elkészült és még 
folyamatban lévő beruházások – bérlaká-
sok, városháza, városgondnokság, kaszinó – 
hőközpontjainak rendszeres ellenőrzésére, 
illet ve a műszaki berendezések karbantar-
tására megbízási szerződést kössön.

A Gondozási Központ ingatlanának új 
telekhatárán zárt kerítés és a visszamaradó 
ingatlanon új tüzelőtároló építésére, valamint 
a nagykapu áthelyezésére költségvetésében 
395.676 Ft összeget hagyott jóvá.

A Képviselő-testület az önkormányzati te-
lepülésmarketing hatékonyabb ellátása érde-
kében úgy döntött, hogy a III. JÁSZSÁG 
EXPO & FESZTIVÁL REGIONÁLIS 
KIÁLLÍTÁS és VÁSÁRON a JIC Kft. ko-
ordinációjával lehetőséget biztosít a helyi 
vállalkozások, cégek bemutatkozására.

A képviselők megtárgyalták a Samsung 
Zrt. Orion út felőli régi parkoló terület 
igénybevételéről szóló előterjesztést, me-
lyet szeptember végén ismét napirendre tűz-
nek. Addig is a Képviselő-testület tájékoztatja 
a Samsung Zrt.-t, hogy az Önkormányzat 
foglalkozik a nehézgépjármű-forgalom-
mal, megismerte a Samsung bejelentését, és 
célja a lakosság nyugalmának megőrzése.

Elfogadták a Szentcsalád téri buszmegálló 
szigetelésére a Nagy Kft. ajánlatát, és fel-
hatalmazták a polgármestert a szigetelési 
munka megrendelésére, a vállalkozási szer-
ződés megkötésére. A kivitelezésre a 2013. 
évi költségvetésben 955.000 Ft+áfa összeget 
biztosítottak.

Támogatták a Petőfi  Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtár műanyag szék beszerzé-
sére irányuló kérelmét, melyre keretjelleggel 
1 millió Ft-ot különítettek el.

Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában 
álló Jászfényszaru 2160 hrsz. szerinti, ter-
mészetben Jászfényszaru, Szabadság út 3. 
szám alatti üzlethelyiségei (arányosítottan 
a közös használatú helyiségekkel együtt) 
minimális bérleti díját 1300 Ft/hó/m2-ben 
határozták meg.

A település egészségügyi alapellátásának ha-
tékony biztosítása érdekében, tekintettel az 
országosan jelentkező orvoshiányra, a letele-
pedni kívánó, helyben egészségügyi alap-
szolgáltatást nyújtó dr. Sáfár Csilla házior-
vos részére mindösszesen bruttó 10.000.000 
Ft, azaz Tízmillió forint vissza nem téríten-
dő támogatásról döntöttek. A támogatás 
célja a háziorvosi körzet huzamosabb, mini-
mum 10 éves idejű, magas szintű orvosi ellá-
tásának megkönnyítése, biztosítása. Tíz évnél 
rövidebb jászfényszarui praktizálás esetén a 

támogatást időarányosan köteles visszafi zetni 
a támogatott háziorvos.

Döntöttek a Jászfényszaru Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete által alapí-
tott kitüntetések adományozásáról szóló 
rendelet harmadik negyedévben történő 
napirendre tűzéséről, és annak felülvizsgá-
latáról.

A Képviselő-testület az Önkormányzat tu-
lajdonát képező Egészségház felújításának, 
kiviteli munkáinak mielőbbi megkezdése 
érdekében döntött a közbeszerzési eljárás 
megindításáról.

Egyben felhatalmazták Göndör Gábor köz-
beszerzési szakértőt a közbeszerzés lebonyo-
lítására.

A képviselők a pályázati eljárás keretében 
beérkezett ajánlatok alapján a Hajtatói csar-
nok tetőcseréjének munkáira kiválasztot-
ták a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 

kérő ajánlattevőt, a Borbély-ép Kft. (Jász-
fényszaru, Pipacs u. 8.) bruttó: 2.838.924 Ft 
árajánlatát elfogadva.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

A Képviselő-testület az ÉAOP-5.1.1/D-
09-2f-2011-003 jelű, „Jászfényszaru város-
központjának értékmegőrző megújítása” 
című projekt keretében „Jász gasztronómiai 
kiállítás – bemutató” rendezvény rendez-
vényszervezésére indított beszerzési eljárás 
nyerteseként Borics László egyéni vállal-
kozót (5130 Jászapáti, Nap u. 21.) hirdet-
te ki bruttó 2.000.000 Ft vállalási díjjal. A 
Képviselő-testület felhatalmazta Győriné dr. 
Czeglédi Márta polgármestert, hogy a vállal-
kozóval a rendezvényszervezésre kösse meg a 
szerződést.

(folytatás a 4. oldalon)

A díszterem. Fotó: Pál Alíz
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Önkormányzati hírek
a fontosabb
döntésekről

Új betegágyak
a Gondozási Központban

Használt gumiabroncs 
és elektronikai

hulladékok gyűjtése 
Jászfényszarun

2013-ban is
(folytatás a 3. oldalról)
Közbeszerzési napirend keretében a testület 

a Jászfényszaru városközpontjában lévő 
4 db emléktábla felújítására, 2 db emlék-
tábla elkészítésére indított beszerzési eljá-
rás nyerteseként Rékasi József egyéni vál-
lalkozót (3000 Hatvan, Dózsa Gy. út 39.) 
hirdette ki.

A testület az elkészítésre 716.300 Ft forrást 
biztosított a 2013. évi költségvetéséből.

Egyben felkérték Győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármestert, hogy a vállalkozóval 
kösse meg a szerződést.

Zárt ülésen elsőként ingatlan ügyeket 
tárgyalt a testület, melynek során felha-
talmazták a polgármestert több ingatlan 
értékbecslésének szakembertől való meg-
kérésére, illetve néhány ingatlan vonatko-
zásában pedig azok adásvételének előké-
szítésére. A zárt ülés második napirendjeként 
került sor a helyi kitüntetési adományozások-
ra tett javaslatok magtárgyalására, melyről 
titkos szavazással döntött a képviselő-testület.

2013. augusztus 15.
Jászfényszaru Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete határozatot hozott a 
kárpát-ukrajnai Gát községgel való test-
vérvárosi megállapodás megkötéséről, jó-
váhagyta a Testvérvárosi Együttműködési 
Megállapodást, és felhatalmazta a polgár-
mestert annak aláírására. 

A képviselők döntöttek a Jászfényszarui 
Szociális Szövetkezet alapításának támo-
gatásáról, pályázat benyújtásáról, forrás 
biztosításáról. Határozatba foglalták, hogy 
a hátrányos helyzetben levő lakosság szá-
mára munkafeltételek teremtése, valamint 
szociális helyzetük javításának egyéb mó-
don történő elősegítése érdekében 100.000 
Ft részjegy jegyzése mellett alapító tag-
ja kíván lenni a jászfényszarui szociális 
szövetkezetnek. Továbbá támogatták a 
TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 Szociális gazda-
ság fejlesztése a konvergencia régiókban 
című pályázat benyújtását. A Képviselő-tes-
tület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármestert arra, hogy a szociális szövet-
kezet alapítása során Jászfényszaru Város 
Önkormányzatát képviselje, egyúttal felha-
talmazta arra, hogy a megalakuló szociális 
szövetkezet alapszabályát az önkormány-
zat nevében aláírja.

Határoztak a „Jászfényszaru városköz-
pontjának értékmegőrző megújítása” projekt 
keretében elkülönített Városközpont Prog-
ramalap JFSZ-5.1.1/FVR-2012-04 számú 
mini-projekt megvalósításához 600.000 Ft 
összeg megelőlegezéséről a Színjátszók 
Baráti Köre Egyesület részére, valamint a 
JFSZ-5.1.1/SZVR-2012-08 számú mini-
projekt megvalósításához 800.000 Ft összeg 
megelőlegezéséről a Jászfényszaru Városi 
Sportegyesület részére.

Elfogadták a Jászsági Többcélú Társulás 
által elnyert „Közösségi közlekedés fejlesz-
tése a Jászságban” c. pályázatra vonatkozó, 
a Jászsági Többcélú Társulás 2013. június 30. 
nappal való megszűnését követően Jászbe-
rény Város Önkormányzata konzorciumve-
zetése mellett előkészített új Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás tervezetét.

Döntöttek a Jászsági Többcélú Társu-
lás le nem zárt vagyoni kérdéseiről, mely 
szerint elfogadták Jászberény Város Ön-
kormányzat által megküldött igények 
prioritását, így a korábbiakban is elfogadott 
elveknek megfelelően az átkerülő dolgozók 
alapvető munkafeltételéül szolgáló eszközök 
a tulajdonközösség „kvázi” felajánlása alap-
ján térítésmentesen – a továbbfoglalkoztatás 
ellentételezéseként – kerüljenek Jászberény 
Város Önkormányzatának tulajdonába.

Elfogadták továbbá az újonnan létrejött 
óvodai társulás, illetve a Jászságban mű-
ködő két KLIK-szervezet eszközigényének 
prioritását, és hivatkozva az Önkormányzat 
korábban e tárgyban elfogadott határozatá-
ban foglaltakra, azt megerősítve, döntöttek 
ismét az Önkormányzat részére járó vagyoni 
érték egészének ingyenes használatba adásá-
ról.

Jóváhagyták a jászfényszarui Okmány-
iroda végleges helyére történő visszahelye-
zését, valamint az okmányirodai munkaál-
lomás végleges áthelyezése költségének saját 
költségvetési forrásból történő biztosítását.

Felhatalmazták a polgármestert a Jász-
fényszaru, Samsung tér 2. szám alatti Jász-
fény Kft. tulajdonát képező 350 m2-es raktár 
bérleti szerződésének megkötésére 800 Ft/
m2+áfa/hó bérleti díj ellenében, 2013. szept-
ember 1-től 2013. december 31-ig tartó 
időszakra.

A képviselők elfogadták a Jászfényszaru 
Városfejlesztő Kft. kérelmét. A Kft. beszá-
molójáról, módosított üzleti tervéről, illetve a 
tőkeemelésről szóló előterjesztések a Képvise-
lő-testület szeptember hónapban tartandó 
testületi ülésén kerülnek megtárgyalásra.

Jóváhagyták IV. Béla király mellszobra 
feliratozásának szövegét.

Zárt ülésen a kitüntetésekkel kapcsolato-
san személyi kérdésben foglaltak állást a kép-
viselők.

Dr. Voller Erika jegyző

A Jászfényszaru az Idősekért Közalapítvány 
Kuratóriuma döntése alapján az alapítvány 
számlájára befolyt adófelajánlásokból a Gon-
dozási Központ részére négy új betegágyat 
vásárolt. Fekvő betegeink életét és ápolását 
könnyítik meg az állítható magasságú, moz-
gatható, elektromos ágyak. Köszönetünket 
szeretnénk kifejezni azoknak, akik gondoltak 
ránk az 1 % felajánlásakor, és így segítették 
időseinket. A továbbiakban is számítunk régi 
és új támogatóinkra!

Számlaszámunk: 18838075-1-16

A nagy sikerre való tekintettel 2012 után 
2013-ban is megszervezi Jászfényszaru Vá-
ros Önkormányzata a településen a használt 
gumiabroncsok, továbbá a selejtes vagy nem 
használt elektronikai cikkek gyűjtését. A 
gyűjtés szervezésénél fi gyelembe vettük a la-
kosság igényeit és lehetőségeit a beszállítással 
kapcsolatosan, ezért a gyűjtési időpontokat 
úgy alakítottuk ki, hogy az a munkaidő utáni 
időszakot és szombati napot is érintsen. Ezen 
lépéssel tudjuk biztosítani a mind szélesebb 
körű lakossági igénybevételi lehetőséget.

Mindkét gyűjtés helyszíne a „régi gáz-
csere-telep”, azaz Jászfényszaru, Szabadság 
út 143. Itt megfelelő infrastruktúra, terület, 
raktározási és rakodási lehetőség áll rendel-
kezésünkre, hogy fogadni és tárolni tudjuk 
a lakosok által behozott és leadott gumiab-
roncsot és elektronikai hulladékot. Az elekt-
ronikai hulladékokat zárt konténerekben 
tároljuk.

A használt gumiabroncsok
gyűjtésének ideje:
• 2013. október 7-től (hétfő)
 2013. október 10-ig (csütörtök)
 11 órától 19 óráig
• 2013. október 11-én (péntek)
 és 12-én (szombat) 8 órától 19 óráig

Az elektronikai hulladékok
gyűjtésének ideje:
• 2013. október 11-én (péntek)
 és 12-én (szombat) 8 órától 19 óráig

Egyéb hasznos információk:
• Elektronikai hulladékok közül csak az 

egész, megbontatlan készülékeket vesz-
szük át, a bontott, belsejétől megszaba-
dított készülékeket nem.

• Az átvétel helyszínén az átvételhez sze-
mélyzetet biztosítunk.

• Egyéb információt, segítséget, felvilágo-
sítást az alábbi személyektől lehet kérni:

· Urbán Csaba
 Jászfényszarui Közös
 Önkormányzati Hivatal,
 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.

 hétfőtől péntekig 8 órától 16.30-ig
 az 57/522-170-es telefonszám
 119-es mellékén;

· Török Imre 
 hétfőtől péntekig 7 órától 3 óráig
 a 30/611-34-86-os mobilszámon

Urbán Csaba
Jászfényszarui

Közös Önkormányzati Hivatal
környezetvédelmi referens, projektmenedzser
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Új szomszéd
Gyárat alapít a Jászfényszarui Ipari Parkban egy innovatív hazai 

kisvállalat, az S-Metalltech 98 Anyagtechnológiai Kutató-fejlesz-
tő Kft.. A vállalkozás közel 100.000.000 Ft-os beruházást tervez, 
melyhez az Észak-alföldi Operatív Program telephely-fejlesztési pá-
lyázatának keretében 56.907.591 Ft összegű támogatást nyert az 
ÉAOP-1.1.1/D-12-2013-0025 számú pályázatával. A pályázat címe 
„Víztisztításhoz alkalmazható adszorbens anyagok gyártó bázisának 
kialakítása a Jászfényszarui Ipari Parkban”. A pályázat keretében az 
ISO 9001:2008 minősítéssel rendelkező cég 12 új munkahelyet létesít 
a térségben az elkövetkezendő 3 évben.

A CÉG BEMUTATÁSA

Az S-Metalltech Kft.-t 1998-ban alapította hét magyar magánsze-
mély, hat mérnök és egy közgazdász. A Kft. alapításának célja az volt, 
hogy a tagok villamosmérnöki és gépészmérnöki képzettségére alapoz-
va összekötő láncszemet képezzen az egyetemek, kutató intézmények 
és az ipar között. 2010-ben – az üzletrészek megvásárlása révén - a 
társaság 100%-os tulajdonosa lett a magyar Seszták és Társa Kft.

A jelenleg öt mérnökkel és három technikussal dolgozó társaság a 
környezetvédelem, a villamosipar, az autógyártás és a reaktortechnika 
területén alkalmazott különleges anyagok gyártóbázisát alkotja ha-
zai és külföldi kooperációs partnerek széles körével együttműködve. 
A társaság bevételei elsősorban a hazai és külföldi kutatási-fejlesztési 
programok keretében végzett munkákból származnak.

A KFT. FŐ TEVÉKENYSÉGEI

1. Anyagtechnológiai és gyártástechnológiai kutatás-fejlesztés 
végzése, mintaanyagok készítése és know-howk kidolgozása, el-
sősorban a nagy energiájú elektrodinamikus és robbantásos fém-
megmunkálásokra alapozva. Példa:

2. Technológiai oktatási és képzési tevékenység a partner hazai és 
külföldi egyetemekkel együttműködve. Példa: 2012-től tananyag-
fejlesztés gépészmérnök hallgatók számára az Óbudai Egyetemmel 
és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel (korábban Zrínyi Mik-
lós Nemzetvédelmi Egyetem) közösen a TÁMOP-4.2.1.B-11/2/
KMR-2011-0001 számú pályázat keretében. Az S-Metalltech Kft. 
folyamatosan részt vesz műszaki főiskolás és egyetemista diákok 
diplomatervezésének, TDK-dolgozatának vagy doktori munkájá-
nak külső konzulenseként, vagy csupán a témát és a lehetőséget 
biztosítja a kutatómunka elvégzéséhez. Ezen kívül folyamatosan 
vállaljuk demonstrációs eszközök tervezését és gyártását, elsősor-
ban oktatási és kutatási célokra.

3. Ivóvíztisztításra alkalmas szűrőanyagok gyártástechnológiáinak 
adaptálása hazai viszonyokra.

A VÍZTISZTÍTÁS, ARZÉNMENTESÍTÉS
TERÜLETÉN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÜNK

• A 2010-ben Japánból megvásárolt adszorbens technológián ala-
puló arzénmentesítési eljárás továbbfejlesztése, hazai bevezetése.

• 2012-től két párhuzamosan futó GOP K+F pályázat keretében 
arzéndetektor (egyszerűen használható mérőműszer) fejlesztése, 
illetve a veszélyes anyag kezelés (csökkentés) fejlesztése mágneses 
szeparációval.

• 2012-től vízművekben, önkormányzatoknál és kisüzemekben ar-
zénmentesítő berendezések forgalmazása, telepítése.

A JÁSZFÉNYSZARU IPARI CENTRUM TERÜLETÉN
TERVEZETT BERUHÁZÁS BEMUTATÁSA

A tervezett beruházás az „Ivóvíztisztítás területén megvalósítandó 
kutatás célspecifi kus adszorbens anyag és a gyártásához alkalmazható 
technológia kifejlesztése céljából” című projektünkhöz kapcsolódik.

A projekt fő célja: egy olyan adszorbens anyagcsalád kifejlesztése, 
melynek tagjai - megfelelő anyagtechnológiai és gyártástechnológiai 
paraméterek változtatásával - célirányosan alkalmazhatók nemcsak az 
arzén, hanem a bór, a jód, a fl uor szelektív kiszűrésére az ivóvizekből.

Az adszorbens anyagcsalád fl uormentesítő tagja nemcsak az ivóvíz-
tisztításban, de a félvezetőgyártás hulladék szennyvizének tisztításánál 
is jelentős szerepet kaphat.

Terveink szerint a termelés első lépésben 400 liter/nap mennyiségű 
arzén adszorbens szűrőanyag gyártásával 2014. II. negyedévében in-
dulhat be. 

 MIÉRT ÉPPEN JÁSZFÉNYSZARUT VÁLASZTOTTUK?

• Az arzénszennyezettség elsősorban az Észak-alföldi és a Dél-alföldi 
régiókat érintik, tehát logikus a szűrőanyaggyár telepítése az említett 
régiók területén.

• Az infrastrukturális és a közlekedési lehetőségeket fi gyelembe véve 
is megfelelő.

• A város vezetőivel, valamint a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 
munkatársaival folytatott személyes tárgyalások során pozitív szemlé-
letű, konstruktív, aktív partnerekkel találkoztunk. Ezen találkozások 
meggyőztek minket arról, hogy Jászfényszarun jó közösségbe kerül-
tünk. A magunk módján igyekszünk hasznos tagjai lenni ennek a kö-
zösségnek.

Két- vagy háromrétegű villamos érintkező anyagok

A Kemecsei Vízmű arzénmentesítő egysége
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A szüret – ahogyan ötven éve láttam FARKAS LAJOS:
Jászfényszaru múlt

s a jövő
Gyermekkorom nem várt eseményei közé 

tartozott az őszi munkák egyike, a szüret. 
Nem alapoztunk a meteorológiai jelentések-
re, mert a szeptember általában száraz volt. 
Éppen ezért a szüretet szeptember végére üte-
meztük, akkorra beérett a szőlő minden faj-
tája, és megnőtt az a bárány, amit a szüretben 
közreműködő szomszédok, rokonok meg-
vendégelésére szántunk. Kezdéskor mindenki 
beállt egy-egy sorra, és ki kosárba, ki vödörbe 
szedte a szép fürtöket. A szőlőtömeg putto-
nyokba került, és abból hordták egy nagy 
kádba. Mi, gyerekek különösebb beosztást 
nem kaptunk, csak a szüretelők után a lehul-
lott szőlőszemeket szedtük a tőkék alól. Igen 
ám, de a szőlő borzasztó betegséget is hordoz: 
van olyan fajtája, amiből szedéskor több ér-

kezik a földre, mint a vödörbe. Mi aztán nem 
keresgettük a szemeket, hanem próbáltuk be-
temetni a lábunkkal. – „Kinek nem hajlik a 
dereka?” – kérdezte nagyapám, amikor görbe 
botjával széttúrta a levél- és szőlőkupaco-
kat. Kénytelenek voltunk rükvercbe váltani, 
és lelkiismeretesen felszedni az otthagyott 
szemeket. A helyzetet súlyosbította, hogy a 
szüretelők az egészséges fürtöket szőlőlevélre 
rakva a sorok között elhelyezték, gondolva a 
téli vitaminpótlásra. S ekkor jöttünk mi: el-
kezdtük eszegetni, hiszen le volt szedve, szép, 
nagy szemű volt, és nem volt rajta darázs sem. 
A kezünk már ragadt a szőlőlé és a homok 
keverékétől. Nemsokára fény derült erre a 
csínytevésre is, és elparancsoltak bennünket 
a szüretelés területéről. A gyereksereg, hogy 
unalmát űzze, felköltözött a kimosott hordók 
tetejére. A hordók vízzel megtöltve egy lét-
rán voltak elhelyezve. Azon kellett gurítgatni, 
hogy a belseje kitisztuljon. Megfelelő alka-
lom volt ez nekünk, hogy újra besegítsünk a 
munkába: volt olyan hordó, amely elhagyta a 
létrát és már a bogrács felé tartott.

Nagyapám őrként ügyelt ránk, és betiltot-
ta az eff éle kezdeményezést. Közben a szőlő 
darálása már javában tartott, a bográcsba 
került birkahús pedig olyan illatot árasztott, 
hogy nagyon megéheztünk. Az óriási kád 
már szinte megtelt darált szőlővel, s amikor 
mustot kértünk, abba kellett meríteni a bög-
rénket. Bár volt szűrőkanál is, kicsit zavaros 
volt a lé a szőlőszemek és más apró dolgok 
miatt, de olyan jólesett, hogy mind megittuk. 
Tisztán emlékszem, milyen édes volt. Azóta 
is kedvenc italom. Mikorra a szüretelők el-
végeztek, megfőtt a birkapörkölt krumplival. 
A bogrács köré ültek (nekünk, gyerekeknek 
egy kis asztalhoz terítettek, nehogy tüzes-
kedjünk), és kicsit elfáradva, de annál jobb 
étvággyal ettek, mindenkinek jólesett a gő-

zölgő étel. A szőlő darálásával befejeződött az 
aznapi teendő, ugyanis egy-két nap várakozás 
után kezdődött a préselés. A darált szőlőt be-
rakták a présbe és összezárták. Úgy jártunk 
körbe-körbe a tekerő rúdjával, hogy majd’ 
elszédültünk.

A must nagyon szép színű volt. Általában 
kétszer préselték a takarékosság szempontjá-
ból. A mustból téli fogyasztásra is jutott, ha 
megfelelő volt a cukortartalma: fel kellett for-
ralni és szalicillal tartósítani. Télire már úgy 
megsűrűsödött, hogy alig lehetett önteni a 
demizsonból. Nagyon fi nom volt. A forrás 
ideje alatt a gyerekek még a pince tájékát is 
el kellett, hogy kerüljék. A többi must hor-
dóba került, a hordó a pincébe. A leszedett 
és félrerakott szőlőt felkötözték, szellős helyre 
felakasztva karácsonyi különleges csemege-
ként szolgált.

A fenti történéseket egy emberöltő távlatá-
ból idéztem, és közben bizony megjött a ked-
vem a szüreteléshez…

Szilágyiné Marika
Kép forrása: Internet

Majdnem hatszáz esztendeje
Távolra visz Fényszaru neve
Töredéke az életnek,
Amit mi ma itt élünk meg.

Sír a kor, de él a nemzet
Hősök éltek itt és tettek
Ma övék a fő dicséret
Amit a Jászság nem felejthet.

Századoknak elteltével
Volt a népnek itt erénye
Ellenségeivel szemben
Érdemeit hűen védte.

Volt kis falu
Volt nagy község
Helytállva küzdött
A várost elnyerő címért.

 Élt itt török
Német vagy más
De e sík vidéket 
Mindig a jászok uralták.

Él a hon s a jászok népe
Emlékeit nem feledve
Kicsi ország kis városa
Szikrázik Jászfényszaru szíve.

Hol a Jászság csücske ragyog
Itt minden ember újra boldog
Sok száz évnek elteltével
Élnek szépen itt békében.

A múltnak kora
Szent s dicséret
A jövő alkot
Egy új nemzedéket

Az idő múlik, gyorsan pereg 
Egy kor itt még nem ér véget
Jászfényszaru dicső népe
Mindent megtesz jövőjének
érdekében.

Lassan hatszáz esztendeje
E kisváros nagy élete
Történelmet írt a múltnak
Ez Jászfényszaru dicsérete.

Hol a Zagyva s a Galga torkol
Létezik egy csodás város
Belsejéből gyönyör árad
Jászfényszaru? Igen, egy csodálat.
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Templomok éjszakája Jászfényszarun

Régi hagyomány új köntösben

FÉBE elnökségi ülés

„Minden lehetséges, annak aki hisz.” Ezzel a jelmondattal rendez-
ték meg Jászfényszarun először a Templomok éjszakáját szeptem-
berben. A rendezvény célja az volt, hogy akik érdeklődnek, jobban 
megismerhessék templomunk és helyi közösségünk történelmét, 
értékeit illetve lelki elmélyülésre és töltődésre is lehetőséget adjon.

A Szent Kereszt temető búcsú előestéjén, Ars Sacra Fesztivál kere-
tén belül, az Európai Örökségnapokkal együttműködve megrendezett 
Templomok Éjszakája című rendezvényre először hívták és várták azo-
kat, akik kedvet éreztek ahhoz, hogy megismerkedhessenek a fény-
szarui templommal, megtekintsék a kriptát, felmenjenek a toronyba, 
esetleg kézbe vegyék a tavaly megtalált időkapszulát, netán több száz 
éves anyakönyveket lapozva kutassanak felmenőik után. A nem min-
dennap látható termek, könyvek és értékes miseruhák megmutatása 
mellett a lelkek gyarapodására is szántak időt, hiszen, a program gyón-
tatással, szentmisével indult. A templom bemutatása ezután követke-
zett, jószerivel a pincétől a padlásig, hiszen sok érdekes történetet, em-
léket mesél a templom. A bemutatást követően Istenkeresés a magyar 
költészetben címmel városunk líra kedvelői és a SZIBAKŐ néhány 
tagja istenes verseket tolmácsoltak, majd a kellő lelki felkészülés után 
szentségimádás, csendes elmélkedés következett; az Oltári szentséget 
mécsesek fénye világította meg. A bensőséges lelki töltekezés után a 
zene került a középpontba. A rock zenét játszó PáterRock együttes 
adott egyórás koncertet, amin karizmatikus énekek és a zenekar szelle-
miségével összeegyeztethető magyar rockzenét adtak elő. Koncertjüket 
az Élet van tebenned című dallal zárták, ebben a hittben és reményben 
zárva az estét. Kép és szöveg: Pál Alíz

Tisztelet, békesség és jótékonyság: ezek álltak az idei Cigánybál kö-
zéppontjában. A bált az újból várossá válásának idén 20 éves évfordu-
lóját ünneplő Jászfényszaru tiszteletére, a békés egymás mellett élés 
jegyében és a nehéz sorsú gyermekek megsegítésére rendezte meg a 
nemzetiségi önkormányzat Farkas Lajos vezetésével. A bál 20 órakor 
kezdődött, a talp alá valót a helyi cigányzenekar húzta, Zsiga Pista 

vezetésével és az éjszaka folyamán fellépett a Gipsy Night Trio csapata 
is. A megnyitóban egyperces néma csenddel emlékeztek Farkas Berta-
lanra, aki sokat tett a bálért, a településért. A vendégsereg népes volt, 
ami a jókedv és a jótékonyság szempontjából sem volt elhanyagolható. 
Kiderült, a célt teljesítették: a tavalyinál kétszer több gyermeket tud-
nak támogatni. Pál Alíz

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete soros elnökségi ülését szeptember 
8-án délután tartotta. Az ülésen az előttünk álló rendezvényeink ön-
kéntes segítői is részt vettek. Megbeszéltünk és véglegesítettük a szept-
ember 28-i új emlékhelyek létesítésével és avatásával kapcsolatos 
feladatokat. Meghatároztuk az október 18-i jubileumi találkozó és 
kiállítás tennivalóit. Döntöttünk arról, hogy 2014. február 15-én 18 
órakor megrendezzük a XXI. Jótékonysági műsoros estet és bált. 

Tájékoztató hangzott el a városközponthoz és a keleti városrészhez 
kapcsolódott mini-projektek végrehajtásáról, elszámolásuk előké-
szítéséről. Az elnöki tájékoztatóban elhangzott, hogy a májusi közgyű-
lésen a 2011. évi CLXXXI civil törvény szerint módosított és egységes 

szerkezetbe jóváhagyott alapszabályt a Szolnoki Törvényszék kifo-
gás nélkül nyilvántartásba vett.

A FÉBE Színházbajárók Baráti Csoportja a 2013/14-es színhá-
zi évadra az Erkel Színházba három, a József Attila Színházba négy 
előadásból álló előadásokra biztosított az érdeklődőknek bérletet. Az 
utóbbi színházban az első bérletes előadás október 4-én (pénteken) 
lesz, címe Az aranyember, a címszerepben Rékasi Károly.

Bejelentésre került, hogy az egyesület és az alapítvány a 2012. évi 
személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlott összege megha-
ladja a 650 ezer forintot. 

Tóth Tibor
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ÓVODAI HÍREK
Óvodásból iskolás lesz

A Szivárvány Óvoda nagycsoportosait a nyolcadik osztályos tanulók 
vezették át az óvodából az iskolába.

„Mi játék volt még nemrég
a számolás, a vers, az énektanulás,
 már lecke, napi feladat,
az óvodáskor elszaladt.”

 (Molnár Lajos: Elsős mondóka)
Kép és szöveg: Földvári Edit

„Tudod-e, hogy a kezdet a legfontosabb, általában is,
de különösen a fi atal és zsenge lényeknél?
Hiszen leginkább ilyenkor lehet őket formálni,
s ilyenkor vésődik beléjük az a forma,
amelyet bennük kialakítani akarunk.” 

 (Platon – Ókori görög fi lozófus)

Az óvodai beszoktatás időszaka nagymértékben meghatározza a kis-
gyermekek óvodához kialakuló érzelmi kötődését. Fontos tehát, hogy 
az óvodapedagógusok a szülőkkel együtt teremtsék meg a lehető leg-
nyugodtabb feltételeket a gyermekek közösségbe való beilleszkedésé-
hez. A legideálisabb az, ha ebben az időszakban mindkét óvónő részt 
vesz a befogadásban, természetesen a dajka nénivel együtt, átgondol-
tan előkészítve ezt a fontos időszakot.

Az óvodába lépő gyermekek felé olyan személyes bánásmóddal kell 
közeledni, melynek alapja az egyéni, sajátos szükségletek kielégítése. 
Ez enyhíti a gyermekekben a bizonytalanságot, a kiszolgáltatottság ér-
zését. Ebből a szempontból nagyon fontos, hogy az óvodai nevelők, 
ha tehetik, látogassanak el az első próbatételre készülődő családokhoz, 
hogy egy kicsit közelebbről megismerkedhessenek; illetve feltérképez-
zék a gyermekek szokásait, egyéni vonásait, szükségleteit. Az óvoda-
kezdés előtti családlátogatás a kisgyermekek számára a „traumatikus” 
időszakot nagymértékben enyhítheti, hiszen a bizonytalan óvodás az 
első napján ismerős arcokkal találkozhat a számára még ismeretlen 
helyen…A jó gyakorlat a pedagógusok részéről melegséget, elfoga-
dást, szeretetet kíván. Fontos a kicsi gyermekek számára a nyugalom, 
a szeretetteljes légkör, hiszen csak a békés, csendes légkörben válhat 
a megszeppent új óvodás érdeklődővé, nyitottá, beszédessé. Elenged-
hetetlenül fontos, hogy a gyermek érezze, hogy az ő gondolatainak, 
gondjainak a megértésére, orvoslására mindig elegendő idő áll rendel-
kezésre. Ezért nagyon fontos a beszoktatási időszakot gondosan meg-
tervezni, ami az óvodapedagógusok feladata.

Megkönnyíthetjük a beszoktatást, ha lehetővé tesszük, hogy a kis-
gyermekek elhozzák az óvodába az otthoni kedvenc plüssjátékukat, 
„rongyikájukat”, amit a délutáni pihenő alkalmával magukhoz ölel-
hetnek, ezzel pótolva a hiányzó édesanya szeretetét.

Az óvodához való pozitív viszonyt erősítheti az is, ha a szülők a gyer-
mekükkel arról  beszélgetnek, hogy milyen jó volt, amikor ők óvo-
dások voltak: milyen szép élményekkel gazdagodta, mivel szerettek 
játszani, mi volt a jelük stb. Ezt a gyermekek általában nagy élvezettel 
hallgatják.

A szülők és a csoportban dolgozó felnőttek közötti partneri viszony 
is elengedhetetlen. Fontos, hogy a szülők nyíltan merjék kérdezni a 
pedagógusokat, a dajka nénit, ha bármilyen kérdésük, kérésük, aggo-
dalmuk merül fel a gyermekük gondozásával, óvodai beszoktatásával, 
nevelésével kapcsolatban. A kérdések feltevésével sok esetben nem ér-
demes várni a legközelebbi szülői értekezletig.

Könnyebb dolga lehet az óvodában annak a kisgyermeknek, akinek a 
napirendjét a tervezett óvodakezdés előtt a szülei az óvodaihoz próbál-
ták igazítani. Ez többek között azt jelenti, hogy például nem hiányzik 
a kisgyermek megszokott napirendjéből sem a délelőtti levegőzés, sem 
pedig a délutáni alvás.

A kisgyermekek lelkét előre felkészíthetjük az óvodai élet elfogadá-
sára, ha néhány hónappal a tervezett óvodába lépés előtt sokat be-
szélgetünk velük az óvodáról. Például az esti lefekvés előtt rövidke, 
a gyermekek számára érthető történeteket mesélünk arról, hogy mi 
fog történni velük majd, ha óvodába járnak… Esetleg képeskönyvet is 
nézegethetünk, amiben az óvodai élet eseményei láthatóak képekben. 
Miközben beszélgetünk a nyiladozó értelmű kicsiket váró új közösség-
ről, fokozatosan gyermekünk szorongásait is oldjuk, hiszen sok-sok 
kérdésére választ adhatunk, kimondatlan feszültségére gyógyírt ta-

lálhatunk. Az is sokat segíthet, ha néha ellátogatunk kisebb gyerme-
künkkel az óvodába, például nyílt napok alkalmával.

Az óvodakezdés egyik legizgalmasabb része az óvodai jel választása, 
ami az óvodás évek alatt, sőt gyakran még tovább is elkíséri gyerme-
künket. Az pedig még kellemesebbé teszi a választást, ha az óvó nénik 
az ovikezdés előtti családlátogatásra magukkal viszik a gyermekeknek 
a jeleket, hogy szabadon választhassanak azok közül, amelyek nekik 
tetszenek. Nem mellesleg ez az alkalom a gyermekkel való barátkozás-
ra is kiváló lehetőséget kínál…

Sokfajta módon próbálhatjuk felkészíteni gyermekünket az új közös-
ség elfogadására attól függően, hogy milyen beállítottságú, habitusú a 
kicsink. Megnyugtató lehet a szülők számára, hogy nincs sikertelen 
beszoktatás, de a siker érdekében mind a szülőknek, mind pedig a cso-
portban dolgozó felnőtteknek felkészülten kell várniuk a gyermekek 
életében történő első, talán legfontosabb változást.

Kovácsné Papp Andrea

A Napsugár Óvoda Ficánka csoportjába Paula és Bea óvónénihez
27 gyermek jár.

Mi már óvodások vagyunk. Fotó: Kovácsné Papp Andrea

Néhány gondolat
az óvodai beszoktatásról…

Helyesbítés
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ÓVODAI HÍREK
A Szivárvány Óvoda legkisebbjei

Szüret, szüret, szüret…

„A gyermeket tiszteletben kell fogadni, 
szeretetben kell nevelni és szabadságban 
kell elbocsátani.”

(Rudolf Steiner)

A szeptemberi évkezdés sok szülő számá-
ra jelent izgalmat, mivel kisgyermeke most 
kerül ki először az óvó-védő családi körből, 
megkezdi az óvodát. Ez egy nagyon fontos, 
meghatározó élménye a kis óvodásoknak, 
jól tudja ezt minden óvodapedagógus.

Mi ilyenkor a legfontosabb feladata az 
óvó néninek? Olyan nyugodt légkört te-
remteni a gyermekeknek, ahol érzelmileg 
biztonságban érzik magukat, ahol minden 
nap új élmény várja őket. Ha ez sikerül, a 
gyerekek szívesen fognak óvodába menni, 
könnyebben viselik a szüleiktől távol töl-
tött időt.

Nagyon sok új dolgot kell elsajátítania 
egy kisgyermeknek, az önálló mosakodás-
tól a játékok elrakásáig. De ami még ennél 
is bonyolultabb, megismerni és alkalmaz-
kodni egy nagyobb közösség, az óvodai 
csoport szokásaihoz, szabályaihoz. Persze 
nem egyik napról a másikra, hanem aprán-
ként, kis lépésekben, sok segítséget kapva 
az óvó és dajka néniktől.

Az óvodai befogadás akkor jó, ha jut ele-
gendő idő és fi gyelem minden kisgyermek-
re az első naptól fogva, szem előtt tartva azt 
a fokozatosságot, amit a gyermek igényel. 

Minden kisgyermek más és más, nincs 
olyan módszer, ami mindenkinek egyfor-
mán jó.

A kihívás az, hogy minden gyermekhez 
megtaláljuk azt az utat, amely pozitív ered-
ményhez vezet. A szülőktől való elválás-le-
válás nem könnyű, sem a gyermekeknek, 
sem a szülőknek.

A szülők bizalmát elnyerni csak úgy lehet, 
ha nap mint nap megtapasztalják, gyerme-
kük jó helyen van, vigyáznak rá, szeretik, 
jóra-szépre tanítják. Ez a célunk a Pillangó 
csoportban, ahová ezekben a hetekben lép-
nek be először óvodánk legkisebbjei.

Szarka Gáborné Judit
óvó néni

A Napsugár Óvodában hagyománnyá 
vált Ovi-Galéria megnyitóját tartottuk 
szeptember 10-én. Olyan eszközöket állí-
tottunk ki, amelyek a szőlőszüret kapcsán 
használatosak. A gyűjtésbe bevontuk a 
szülőket, nagyszülőket, megtekintettük 
mi rejtőzik a pincék mélyén. Így került 
sor többek között léhó (a hordóra tehető 
óriási tölcsér), valamint boroshordó és bé-
kebeli, üvegből készült lopó kiállítására. A 
gyerekek érdeklődve hallgatták a megnyitó 
alkalmából a szüreti énekeket, kánont, az-
tán együtt, magyarázattal kísérve bemutat-
tuk az eszközöket. Művészeti programunk 
feladatának tartja a hagyományőrzést, a 
népi kultúra ápolását. Fontosnak tart-
juk beépíteni a kisgyermekek nevelésébe 
mindazon értékeket, amelyeket a környe-
zet megőrzött, vagy az óvodások számára 
megőrzésre érdemesnek tart a folklór. Ezzel 
is szeretnénk esztétikai élményhez juttatni 
a gyerekeket, formálva ezáltal esztétikai 
ítéletüket. A hagyományőrzés úgy marad 
fenn, ha gyermektől gyermekig, családtól 
családig, óvodapedagógustól óvodapeda-
gógusig, szájról szájra hagyományozódik. 
A kiállítás megtekinthető az évszak végéig. 

Köszönjük szépen a gyűjtőmunkában való 
segítőkész együttműködést.

Dobák Ágota Zsuzsanna
Fotó: Török Liza Evelin

folklór: szóban vagy zenei formában terje-
dő mesék, mondák, dalok, táncok gyűjtőneve; 
néphagyomány

(forrás: idegen-szavak.hu/folklór)

Fotó: Földvári Edit
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Cseszkó Lili
Micsoda csillag Jászfénysza-

ru szívében! Nem lehet úgy 
elmenni Lili mellett, hogy 
az ember ne csodálná meg 
a teljesítményét. A ritmikus 
gimnasztika sportot választó 
lányok testtartásán, testfel-
építésén és mozdulatain lát-
hatóvá válnak a rendszeres és 
kifi nomult mozgással együtt 
járó edzések nyomai. A képes-
ségek egész tárházát fejleszti 
ez a mozgásanyag. Fejlődik 
a mozgáskoordináció, a haj-
lékonyság, a térérzékelés, a 
gyorsasági erő, a ritmuskész-
ség, a kinesztézia és az állóké-
pesség is. Ne felejtsük el, hogy 

egy-egy gyakorlat végrehajtása közben a sportoló egyszerre fi gyel 
testtartására, mozdulataira, a kéziszerre, térbeli tájékozódására, és 
mindezt a kísérő zenével összhangban!

Lili még csak 11 éves, de máris óriási sikereket ért el különböző 
versenyeken. Tavaly a Berczik Sára emlékversenyen bronzminősí-
tést kapott, majd a Nemzetközi KFK Grácia Kupán negyedik lett 
a Jász Gimnasztika Kupán pedig ötödik és első helyezést ért el. 
Idén a Nemzetközi Óbuda Kupán hatodik lett, az Országos Diák-
olimpián tizennegyedik, a Nemzetközi KFK Grácia Kupán pedig 
hatodik. És ez még csak a kezdet. Szerettem volna, ha egy kicsit 
többet megtudhatnánk Liliről és a sportjáról, ezért készítettem 
vele a napokban egy interjút.

Kedves Lili! Először is gratulálok a sikereidhez! Hány éves korodban 
kezdted el a ritmikus gimnasztikát és hol?

2012 januárjában mentem el először megnézni egy edzést, akkor 
10 éves voltam. Annyira megtetszett, hogy be is álltam a többiekhez 
edzeni. Itthon már egész kicsi korom óta tornázgatok. Az edzés Jász-
berényben van, heti 2 alkalommal 3-3 óra.

Milyen eszközöket használsz a gyakorlatok során?
Tavaly szabadgyakorlattal indultam, melyhez nem használtunk esz-

közt. És karikával is gyakorlatoztam. Idén már karikával és labdával 
is tornázok.

Milyen hobbijaid vannak még?
Nekem ez a hobbim. Ha éppen nem tornázom, akkor is ritmikus 

gimnasztikás videókat nézek az interneten.
Izgulsz egy gyakorlat során?
Kicsit izgulok előtte, de amikor szólítanak, elmúlik az izgalom.
Segít a közönség biztatása egy verseny alkalmával?
A csapattársaimmal mindig szurkolunk egymásnak a szőnyeg szélé-

ről. Nagyon tudunk örülni egymás sikereinek. Szeretnék járni amed-
dig csak lehet, mert ez az életem!

Cseszkó Lili méltón kiérdemli az egész város biztatását. Sok sikert 
kívánunk a továbbiakban, reméljük, megvalósul minden álmod! 

Tanczikó Beáta · Képek: Cseszkóné Zsámboki Tímea

A Városházán augusztus 30-án délután a kormányablak és okmány-
iroda végleges helyére kerülése kapcsán rendezett ünnepséget követően 
a meghívott résztvevők az emeleti díszteremben zenés nosztalgiaesten 
vehettek részt. A szórakoztató műsort a Fényszaruiak Baráti Egye-
sülete az „Ezerarcú művészet” címet viselő mini projekt ötödik, 
záró programjaként szervezte. A rendezvény „Jászfényszaru város-
központjának értékmegőrző megújítása” városrehabilitációs-projekt 
keretében elkülönített Városközpont Programalap támogatásával való-
sult meg. Az est alkalmat adott arra is, hogy az új zongorát avatott ke-
zek próbálják ki, és hangjában a „nagyérdemű” közönség gyönyörköd-
hessen. A köszöntő szavak után Keresztesi József tanár úr két ismert 
melódiát játszott, majd trióként Cseszkóné Zsámboki Tímea és Lajkó 
Anita közreműködésével a zongorához fuvola és mélyhegedű is társult.

A közönség tapssal köszönte meg 
erre az alakalomra összeállított mű-
sorukat. Az amerikai nagyvárosból 
néhány nappal korában hazatért Do-
bák Attila operaénekes káprázatos 
énekszámaival varázsolta el a jelenlé-
vőket. Attila Bostonban már két éve 
mesterkurzuson vesz rész, a nyár fo-
lyamán Hannoverben (USA) három 
opera-előadásban énekelt. Műsorában 
a múlt század 20-30-as éveinek ismert 
melódiáit énekelte, de néhány számot 
énekelt a közelmúltban megjelent első 
CD-jéről is. A zenei élményhez Sárközi József zongoraművész magas 
fokú, virtuóz zongorajátéka nagyban hozzájárult. Az énekblokkok kö-
zött Sárközi József zongorajátéka és énekes számai színesítették a mű-
sort. A végén többszöri ráadásként duettet is énekeltek, a Hyppolit, a 
lakáj című fi lm betétdalát, „Köszönöm, hogy imádott”, melynek zené-
jét Eisemann Mihály szerezte. Zerkovitz Béla örökbecsű szerzeménye 
a „Mi muzsikus lelkek, mi bohém fi úk” is nagy sikert aratott.

A 80 perces műsor sokszínűsége miatt az est részvevőiben maradan-
dó zenei élményt hagyott. Az új zongora is kiválóan vizsgázott, min-
den bizonnyal még sokszor és sokan mások is hallhatják varázslatos 
hangját. Köszönjük a helyi fellépőknek és Dobák Attilának, hogy grá-
tisz,  díjazás nélkül léptek fel. Tóth Tibor · Fotó: Pál Alíz

Dobák Attila.

A búcsúi szentmisét Vízhányó Zsolt piarista szerzetes mutatta be.
Fotó: Pál Alíz

Zenés nosztalgiaest

Búcsúi szentmise
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Tavaly ilyenkor örömmel meséltem a Szűcs 
Mihály Huszárbandérium ausztriai látogatá-
sáról, nevezetesen az I. Ferenc József császár 
születésnapja alkalmából megrendezett kato-
nai parádén való részvételről. A magyar lova-
sok szereplése, a magyar konyha bemutatása 
olyannyira elnyerte a házigazdák tetszését, 
hogy már hazautazásunkkor megkaptuk az 
idei évre szóló meghívást. Ézsiás Vencel ha-
gyományőrző huszárőrnagy és családja lelke-
sen láttak neki az utazás megszervezésének, 
maguk köré gyűjtve egy több mint húszfős 
delegációt, akik a huszárságot, a magyar íze-
ket és a Jászság népviseletét mutatták be az 
érdeklődőknek. Házigazdánk, Dr. Rupert 
Stummer és a tavalyi évben megismert bará-
tunk, Karl Csárda jóvoltából szabadprogram 
keretében ismét megcsodálhattuk az osztrák 
táj szépségeit, kicsit másképp, mint az előző 
évben. Tavaly az Alpok meghódítása volt a 
célunk, idén a Wolfgangsee nevű tavat körül-
vevő településekkel ismerkedtek meg huszá-
raink egy 26 kilométeres lovas túra keretében. 
A családtagok autókkal érkeztek a tóparti 
találkozóra Strobl-ba, ahol a nap melegétől 
és a hosszú lovaglástól felhevült lovakat a tó 
kellemesen hűs vizében fürösztötték gazdáik. 
Ki ágaskodva, ki négy lábon, ki sétálva, ki 
vágtázva élvezte a kristálytiszta víztükröt. Mi-
után mindenki visszatért a szálláshelyre, egy 
rövid tábori misére került sor, melynek végén 
a tábori pap egyenként megáldotta a lovakat. 
Napközben két bográcsban főtt a magyar 
gulyás egy közös baráti vacsorához, melyet 

osztrák, szlovén, olasz, szlovák és horvát ven-
dégekkel fogyasztottunk el Marcus Salvator 
Habsburg-Lotheringen főherceg társaságá-
ban. Az este folyamán egy lovas, majd egy ló 
nélküli fürdőzés következett a Zinkenbach 
patakban, melynek aznap csak a legmélyebb 
pontjain állt vagy csordogált a víz.

 Másnap mindannyian az ünnepségre ké-
szültünk. A császári mise alatt a lovasok dísz-
járőr szolgálatot teljesítettek Bad Ischl-ben, 
mialatt a népviseletbe bújt lányokkal, asszo-
nyokkal és a gyalogos huszárokkal a nézelődő 
közönség szívesen készített közös fotókat. A 

misét követően a felvonulás idén is a Kaiser 
Villához vezetett, ahol a hagyományőrző csa-
patok tisztelgését és bemutatását követően 
sortűztől és ágyúszótól visszhangoztak a he-
gyek. A rendezvény a magyar huszárok lát-
ványos karusszel lovaglásával és vágtájával zá-
rult. A nap végén a házigazda csónakházánál 
hűsítő fürdőzés következett a Wolfgangsee-
ben, ezúttal lovak nélkül.

A következő nap egy érdekes programot 
tartogatott: modellfotózást. Egy osztrák di-
vatlap, a Habsburg Mode fotósai várták a hu-
szárokat. Egy női és egy férfi  modell mellett 

kellett különböző alakzatokban lovagolni, s 
közben számtalan kép készült a kastélykert-
ben. Délután egy kis városnézésre voltunk 
hivatalosak, melynek célpontja Bad Ischl 
büszkesége, az 1832-ben alapított Zauner 
cukrászda volt, ahol a vendégek többek kö-
zött megkóstolhatják az eredeti islert is. Az 
ízletes sütemények és fagylaltkelyhek elfo-
gyasztása után visszatértünk a kastélykertbe, 
megtekintettük Sissi, azaz Erzsébet császárné 
egykori kedvelt tartózkodási helyét, a Már-
vány kastélyt, melyben jelenleg fotómúzeum 
üzemel. Táborhelyünkre indulva egy kitérőt 

tettünk a Bad Ischl-i temetőbe. Itt helyezték 
örök nyugalomra a 2012 decemberében el-
hunyt Hans-Dieter Siebert-et, akivel a tavalyi 
év folyamán ismerkedtünk meg, és aki anya-
gilag is támogatta a kiutazásunkat, az osztrák-
magyar kapcsolatok erősítését. A bandérium 
tagjai tisztelegve helyezték sírjára a megemlé-
kezés koszorúit.

Délutáni szabadprogramként a világ leg-
öregebb sóbányájáról híres kisvárosba, a 
világörökség részét képező Hallstatt-ba láto-
gattunk el. Sajnos a kései időpont miatt a bá-
nyába már nem jutottunk be, de az időköz-
ben eleredt eső nem tántorított el bennünket 
a városnézéstől. A tóparti kisváros érdekes-
sége, hogy egyetlen főutcából áll. A tó és a 
sziklafal közötti szűk hely miatt a település a 
szikla lábához, szorosan egymásra épült házak 
sorából áll, s még a gyümölcsfákat is a házak 
tövébe ültették és futtatták fel azok falain. Az 
egyre erősödő eső miatt egy rövid sétát kö-
vetően elbúcsúztunk e csodálatos kisvárostól. 
A tábori vacsora elfogyasztása után Magyar-
országhoz, illetve a huszársághoz kapcsolódó 
ajándékokkal köszöntük meg a szívélyes ven-
déglátást és az élményekkel teli programot 
a házigazdáknak. A csapat i� ú titánjai alvás 
előtt egy éjszakai túrára vállalkoztak: felderí-
teni, mennyit emelkedett az előző nap még 
csaknem teljesen kiszáradt patak vízszintje. 
A néhány órás esőzéstől az éjszaka sötétjé-
ben a kis patak medrében folyóvá szélesedve, 
félelmetes sebességgel áramlott lábunk előtt 
a víz, ott, ahol pár órával azelőtt különleges 
rajzolatú köveket gyűjtögettünk. Másnap 
reggel Marcus Salvator főherceg megtisztelt 
bennünket látogatásával, így személyesen 
köszönhettünk el tőle, és köszönhettük meg, 
hogy részt vehettünk az ünnepségen. Sok szép 
élménnyel tértünk haza, melyért köszönet il-
leti Ézsiás Vencelt és családját, akik vállalták 
a nemzetközi kapcsolatok koordinálását, az 
osztrák-magyar barátság szorosabbra fűzését. 
Köszönet illeti a delegáció valamennyi tagját, 
akik részt vállaltak a magyar hagyományok 
bemutatásában, népszerűsítésében.

Kép és szöveg: Karizs Evelin

A Kaiser Villa parkjában

Marcus Salvator főherceg társaságában

Ausztria – másodszor
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VISSZATEKINTŐ

Nyári lovas pillanatok

Immáron ötödik éve nem múlik el a nyár Jászfényszarun lovas prog-
ram nélkül. Az idei évben júniusban három alkalommal gyűltek össze 
a lovasok és lóbarátok a fogathajtó pályán. Június első vasárnapján 
fogathajtó verseny zajlott, melyre négy kategóriában lehetett nevezni. 
Szabadidős lovasverseny keretében póni kettes fogatok, nagyló egyes 
és kettes fogatok, „C” kategóriában nagyló kettes fogatok mérkőztek 
meg egymással. Mindösszesen ötvenöten, az ország különböző pont-
jairól érkezett versenyzők álltak starthoz. Felkérésünket elfogadva a 
szabályok betartásáról és az eredmények megállapításáról Tóth Ferenc 
versenybíró, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lovas Szövetség Fo-
gathajtó Szakágának elnöke gondoskodott. A verseny szünetében a 
Siklósi Hagyományőrző Egyesület látványos trükklovas produkcióval 
szórakoztatta a közönséget. Az eredményhirdetést követően a fogat-
hajtók karusszellel köszöntek el a közönségtől. A verseny egyetlen he-
lyi indulója i� . Pál János volt, aki két fogattal szállt versenybe. Az egyik 
fogattal negyedik, a másik fogattal ötödik helyezést ért el a szabadidős 
kettes fogatok között.

Június 22-én szombaton egy zenés esttel végződő családi délutánt 
töltöttek együtt a lovas napok támogatói, szervezői. Molnár Tamás 
(Jászágó), Hóka Mihály (Hatvan) és Zsámboki Zsolt jóvoltából le-

hetőség nyílt hintózásra, illetve a fogathajtás kipróbálására. A Szűcs 
Mihály Huszárbandérium képviselői közreműködésével lehetett lova-
golni és huszáros feladatokat megoldani, a Jász Íjászok képviselőivel 
pedig íjászkodni. A vacsorát Vér János (Tápióbicske) és Folyó Gábor 
készítette el, a süteményekről Tamus Béláné és családja gondoskodott. 
A talpalávalót Didi és a L’amour együttes tagjai húzták.

Június utolsó vasárnapja a díjugratásról szólt. Pár nappal korábban 
még a rendezők sem hitték, hogy a sok esőtől „tóvá” változott pályán 
lovasverseny rendezhető, de a helyi tűzoltóknak és jó szándékú segítő-
iknek köszönhetően pár óra szivattyúzást követően helyreállt a rend. 
Hét kategóriában 141 lovas mérte össze tudását a díjugrató versenyen. 
Jászfényszarut Ézsiás Dominika képviselte, aki két kategóriában ver-
senyzett. A versenyszámok között a délután folyamán Hamza Viktória 
szabadidomítást mutatott be a közönség számára. A versenyt követően 
malacfogásban tették próbára ügyességüket a gyermekek és a felnőttek 
egyaránt. A nap zárásaként az Iglice Gyermeknéptánc Együttes hívta 
táncba a nézőket.

Köszönjük mindenkinek, aki munkájával, felajánlásával, részvételé-
vel hozzájárult a lovas napok lebonyolításához!

Kép és szöveg: Karizs Evelin

Hazánkban évek óta működik a Magyar 
Bajusz Társaság. Több alkalommal és kü-
lönböző helyszíneken rendeznek bajuszver-
senyt. Az idei évben két ilyen versenynek 
jászfényszarui indulója is akadt.

E szavak hallatán már biztos sokan sejtik, 
hogy Ézsiás Vencel (képünkön) hagyomány-
őrző huszárőrnagyról van szó.

Június végén Szabolcson, a Szent László 
ünnep keretében megrendezett Királyi Ba-
juszversenyen próbált szerencsét első alka-
lommal.

A bajuszversenyen két kategóriában lehetett 
nevezni: természetes bajusz és kifent bajusz. 
A két kategória győztese közül a zsűri egy-
hangúlag úgy döntött, hogy Ézsiás Vencelt 
tünteti ki a Szabolcsi Bajuszkirály címmel.

Augusztus 25-én került megrendezésre a 
II. Hortobágyi Bajusz Mustra a természetes 
bajuszt és a kacifántos bajuszt viselők számá-
ra. A természetes bajusz segédanyag nélkül 
formázott bajusz, míg a kacifántos bajusz 

bajuszpedrővel kifent, toldott vagy szakállas 
viseletet jelent. A két kategóriában 42 jelent-
kező közül kellett választania a zsűrinek. A 
kacifántos bajuszok között ezúttal is Ézsiás 
Vencel győzött, azonban a zsűri a Puszta Ba-
juszkirálya címet a természetes bajusz kategó-
ria győztesének ítélte.

Örömmel hallottam, hogy a november 
2-án Leinfelden Echterdingenben (Német-
ország) megrendezésre kerülő bajusz és sza-
káll világbajnokságra a magyar válogatottba 
a jászfényszarui Coburg Huszárbandérium 
hagyományőrző őrnagya is meghívást ka-
pott. Szurkoljunk neki együtt, hogy ezúttal 
magyar versenyző nyerje el a magyar bajusz 
kategória világbajnoki címét!

Karizs Evelin

Bajuszkirály
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Városunk delegációja a lengyelországi 
testvérváros meghívására ismét részt vett 
a Zakliczyn-i Babfesztiválon, amit az idén 
augusztus 31-én és szeptember 1-jén új 
helyszínen, a megújult sporttelep mellett 
tartottak.

A fesztiválon a színvonalas, többségében 
népi hagyományokat megelevenítő helyi és 
térségi produkciók kíséretében felsorakoz-
nak a helyi termelők, közösségek, bemutat-
ják termékeiket a környék árusai. A sajttól 
a zöldségekig, a fafaragástól a ruhákon át 
az ékszerekig szinte mindent lehet venni. A 
vásári forgatagban – ahol a gyermekeknek, 
fi ataloknak a helyszínen és a főtéren alkalmi 
vurstli is szórakozási lehetőséget nyújt – a bab 
mindenféle elkészítési módjával is találkozha-
tunk, kóstolhatjuk. Jászfényszaru standját is 
érdeklődéssel fogadta az esős, borongós idő 
ellenére is hihetetlenül nagyszámú látogató.

Vendéglátóink azonban gondoskodtak 
egyéb programokról is. Megtekintettük a 
város határában májusban átadott, 600 fős 
koncerttermet is magában foglaló Penderecki 
Európai Zenei Központot, amely a világhírű 
zeneszerző gyönyörű kúriája és parkja közelé-
ben épült. Másnap különleges zenei élmény-
ben volt részünk, hiszen részt vehettünk a 
világ minden tájáról mesterkurzusra ideér-
kezett fi atal tehetségek alkotta szimfonikus 
zenekar koncertjén, amelyen maga a mester, 
Krzysztof Penderecki is dirigálta saját művét, 
és amelynek magyar vonatkozását két fantasz-

tikus magyar hegedűművész szólistája adta. 
Felejthetetlen, egyedülálló zenei élményben 
volt része annak is, aki egyébként nem a ko-
molyzene kedvelője. 

A város elöljárói megmutatták az előjá-
rásban elkészült egyedi hangulatú új well-
ness szállodát, de színvonalas házias, kedves 
vendéglátást kaphat a magyar vendég az 
agroturisztikai egyesület különleges szál-
lásain, a gyönyörű Dunajec-i panorámát 
is biztosító vendégházaiban is. S ha már 
Zakliczyn-ben járunk nem szabad elmulasz-
tani a gyönyörű kolostor zsúfolásig telt isten-
tiszteleteit sem.

Újból és újból rácsodálkozhatunk a lengyel 
emberek mély hitére, amely segíti őket a min-
dennapok küzdelmeiben.

Hazafelé jövet egy rövid krakkói városné-
zéssel búcsúztunk a vendégszerető lengyel 
emberektől.  Katinka

Az Önkormányzat jóvoltából Jászfényszaru is képviseltette ma-
gát az idei Nemzetközi Gulyás Fesztiválon, melyet immáron 15. 
alkalommal rendeztek meg Szolnokon. Az esemény kapcsán be-
szélgettem Cserháti Lászlóval, a főzőverseny egyik résztvevőjével.

Egy főzőversenyen való részvétel általában nem egyszemélyes feladat, 
több fős csapatok szoktak benevezni, hogy minden időben elkészüljön. 
Kik voltak a jászfényszarui csapat tagjai?

Agócs Ferenc és felesége, Pető Ferenc és felesége, Barna Szilveszter és 
családja és mi, Pannikával.

Nem az első alkalommal főztetek így együtt. Hogy jött létre ez a 
csapat, és milyen alkalmakkor ragadtok fakanalat?

5 éve jött létre, az első fogathajtó verseny alkalmával. Főzés közben 
kisegítettük egymást, és közelebb is kerültünk egymáshoz. A fogat-
hajtó versenyen, a díjugrató versenyen és más városi rendezvényeken 
szoktunk főzni, amikor felkérnek bennünket. Mosolyogva teszi hozzá: 
Otthon nem főzök.

Milyen ételeket szoktatok készíteni?
Pörkölteket, gulyást, slambucot, pásztortarhonyát, javarészt egytál-

ételeket.

Honnan szereztetek tudomást a Gulyás Fesztiválról?
Jászberényben a Jászok Világtalálkozóján az Önkormányzat felkéré-

sére képviseltük Jászfényszarut. Az ottani zsűri elnök, Csányi Sándor 
hívott meg bennünket a Gulyás Fesztiválra.

Mi volt a feladat? Kifejezetten gulyást kellett főzni?
Bármit lehetett főzni, de csak a gulyást zsűrizték.
Ti milyen ételeket készítettetek?
Háromféle gulyással neveztünk. Főztünk sertésgulyást, szürke marha 

babgulyást és egy különlegességet: szarvas gulyást húsgombócokkal. 
Tárcsán sertéstarját és csirkecombot sütöttünk.

Hány csapat indult?
82 csapat vett részt ezen a nemzetközi versenyen.
Hányadik helyen végeztetek?
Harmadik helyezést értünk el a szürke marha babgulyással.
Ha jól tudom, kaptatok egy különdíjat is. Mesélnél erről? 
A legszebb sátorért járó különdíjat kaptuk meg. Próbáltuk összegyűj-

teni a fényszarui termelők által termelt zöldségféléket, előállított hú-
sokat. Vittünk salátát, koktélparadicsomot, füstölt szalonnát, füstölt 
kolbászt, füstölt tarját, tepertőt. Pető Lászlóné Kati nénitől mézeska-
lácsot és rostélyos kalácsot. Ezeket a termékeket meg lehetett kóstolni 
a sátorban. Büszkeséggel töltött el bennünket, hogy nagyon sokan 
megálltak és megnézték, megkóstolták. A zsűritagok is többször visz-
szajöttek megnézni a sátrunkat.

Hogy érezted magad ezen a rendezvényen?
Először voltunk ezen a rendezvényen, nem tudtuk, hogy mire szá-

mítsunk. Jól éreztük magunkat, találkoztunk régi ismerősökkel is. So-
kan megálltak, és érdeklődtek, merre van Jászfényszaru.

 Tervezed-e, hogy máskor is részt veszel hasonló megmérettetésben?
Ha lesz rá lehetőség, felkérés, akkor igen.
Gratulálok a szép eredményhez és további sok sikert kívánok Nektek!

Az interjút készítette: Karizs Evelin

Babfesztivál egyedi művészi élményekkel

Gulyás Fesztivál
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Pál apostol levele a rómaiakhoz: 2,13 „mert 
Isten szemében nem a törvény meghallgató-
ja igaz, hanem a törvény megtartója igazul 
meg.” 13,8 „  Ne tartozzatok senkinek sem-
mivel, csak kölcsönös szeretettel, mert aki 
felebarátját szereti, teljesíti a törvényt.” 13,13 
„Éljünk tisztességesen, mint nappal, ne lak-
mározásban és részegeskedésben, ne fajta-
lanságban és tobzódásban, ne civódásban és 
versengésben.” 

Az Istenfeledés korát éljük. Tagadás nincs, 
de feledés, az van. Sűrű a homály. Törekszik 
a mai ember a Jézus által hirdetett örök élet-
re? Vagy belefeledkezünk az élményeinkbe, 
a robotba, a rohanásba a magunk által épí-
tett vas- és betonrengetegben? Az Isten által 
megteremtett természettel egyre kevesebb a 
kapcsolatunk (sőt, rendesen irtjuk), az ember 
által létrehozott „kütyükkel” egyre több időt 
töltünk el. Itt és most akarjuk jól érezni ma-
gunkat az épített világunkban.

Mégis hiányzik valami. Vágyódunk újabb 
tárgyakra, extrémebb élményekre (egész 
iparág épül a szórakoztatásunkra, az „Érezd 
jól magad”-ra és az „Élvezd az életed”-re), 
fogyasztunk, örülünk, de csak ideig-óráig. 
Sokan erre keresnek éjt nappallá téve, mert 
ezek a dolgok igen költségesek.

A belső egyensúly, a lélek harmóniája, a fe-
lelősségteljes élet, a kutakodás az eff elé vezető 
útról elodázódik a legtöbb embernél, hiszen 
pató pálosan úgy gondoljuk, hogy: „Ej, rá-
érünk arra még!”

Bizony mától tanulni kellene. Új, lélekkar-
bantartó dolgok után érdeklődni, elmélyülni, 
a tanultakat belsővé tenni, a jót cselekedni 
magunk és embertársaink felé (már aki nem 
használja ki a jó cselekedetinket). Meghívást 
kaptunk, mi katolikusok, de kevesen élünk 
a lehetőséggel. Például a 7. napot rá kellene 
szánni a kapcsolatainkra. „Be más lenne itt 
az élet”, ha ápolnánk az Isten-, a családi és a 
baráti kapcsolatainkat őszintén, gondosan és 
egyre elmélyültebben. Az Istenkapcsolat ápo-
lásához itt van pl. az ima kérdése. Tesszük-e, 
tudjuk-e? Az ima által Istennel beszélünk. 
Kötötten is és szabadon is lehet. Kegyelem, 
ha párbeszéd tud kialakulni közöttünk. Tö-
rekvés, elmélyülés, gyakorlás kérdése, hogy 
tudunk-e eszmét cserélni Vele? 

Az emberi kapcsolatainkban elengedhe-
tetlenek a jó beszélgetések, ahol a gondola-
tainkat, érzéseinket, kételyeinket, terveinket 
meg- és ki tudjuk beszélni. (Egyes felmérések 
szerint átlagosan 7 perc beszélgetésben van 
része manapság egy gyereknek, az is többnyi-
re abból áll, hogy milyen jegyet kapott, mit 
és hogyan, vagy hogyan ne csináljon, hozza 
ide, vigye oda…) 

Családtagjaink, barátaink belső életéről, 
érzéseiről, vágyairól, elképzeléseiről, netán fé-
lelmeiről, sérelmeiről, bánatairól tudunk? A 
mai világ egyre kevesebb időt enged ennek, 
hiszen a saját és mások lelkével törődő ember 
nem fogyaszt annyit, nem szorong annyit, 
nem lehet vele annyi felesleges dolgot megve-

tetni, mert talán nem a megvásárolt tárgyak-
tól, szolgáltatásoktól várja a belső békéjét, 
hanem egészen mástól. Álértékek rabjaivá 
válhatunk, ami kiszolgáltatottá, megtévesz-
tetté tehet, ha hagyjuk. 

Teremtőnkkel és embertársainkkal történő 
kapcsolataink rendezésétől tisztább, harmo-
nikusabb belső életet várhatunk. Ez az út, ami 
befelé vezet nehezebb, idő- és energiaigényes, 
de emberibb, és nyugodtabbá, bizakodóbbá 
tesz ezekben a nehéz időkben. Nyitnunk kell, 
amíg nem késő. Basa Éva

Világszerte rengeteg asszony szenved az 
abortusz testi-lelki következményeitől, akár 
szabad döntése volt, akár mások vagy a kö-
rülmények kényszerítették rá. Az abortusz 
utáni bánat és a nem csituló bűntudat sokkal 
gyakoribb, mint gondolják. Jó volna min-
denkinek megmutatni, hogy Jézus irgalmas 
szeretetéből lehetséges a megbékélés, sőt a 
teljes gyógyulás is az emberi szívben. Ezzel az 
elhatározással kezdődött rendszeres műsor a 
Mária Rádióban nemrégiben.

Kétezer évvel ezelőtt volt egy fi atal nő, 
aki igent mondott Isten tervére. Alig értett 
valamit abból, ami vele történt, s minden 
bizonnyal sejtette, hogy nem lesz zökkenő-
mentes dolga, de a küldött azt mondta neki, 
hogy ne féljen, s ő megnyugodott. Sok lány, 
nő és asszony napjainkban nem meri Máriával 
mondani: „Legyen meg a Te igéd szerint!”. Pe-
dig a félelem rossz tanácsadó. Mi lesz velem? 
Mit szólnak majd a szüleim? Mit a férjem, 
az anyósom? Mi lesz most a munkámmal? 
Sorjáznak az ijesztő kérdések, melyekre nem 
jön megnyugtató válasz. Végül bekövetkezik 
a „műtét”, melyről túl későn derül ki, hogy 
nem volt igazi megoldás. Tudományos ku-
tatások igazolják, hogy az anyai érzés valami 
határtalan mélységben rejlik a nőben. Ami-
kor az édesanya ezzel a legősibb ösztönnel 
fordul szembe, azt legyűri magában, akkor 
mérhetetlen kárt okoz életében. Az abortusz-
szal a nő nem egy embriót vagy magzatot, 
hanem a saját magzati életkorú gyermekét 
veszti el.

A szembesülés módjai igen változatosak le-
hetnek. Előbb-utóbb a legtöbb ember rádöb-
ben, hogy valami visszafordíthatatlan dolog 
történt az életében. Egy ideig a hárítás, a 
problémák tagadása jól működik, de a feldol-
gozatlan törés jelen van a megsebződött em-
ber szívében. Lehet, hogy csak évtizedekkel az 
abortusz után indul el a megrekedt gyászfel-
dolgozási folyamat egy cikk, magzati fénykép 
vagy fi lm látványa után. Személyes történések 
is állhatnak a felszakadó sebek hátterében: 
álom, gyászeset, válás, esetleg más, hasonló 
korú gyermekét látja növekedni, a klimax, 
amikor már több gyermeke biztosan nem 
lehet, az öregség, amikor a múló idő késztet 
életünk számadására. Ezek felszínre hozhat-

ják a fel nem dolgozott veszteségeket.
A gyógyulás útját sokan megtapasztal-

hatták már. Mindenkinek más az élettörté-
nete, de a hosszú hétvégén, zárt csoportban 
történő, nagy lelki mélységet érintő foglalko-
zások tanúsága szerint a gyógyulási folyamat 
feldolgozási lépcsőkre osztható.

1. Meghallgatás. (Mi a legnehezebb érzés?) 
2. Szembenézés a tényekkel. (Kire miért 

haragszik?)
3. Megbocsátás mindenkinek, akire ha-

ragszik. (A harag fogva tart, beteggé tesz.)
4. Bocsánatkérés. (Mindazoktól, akiknek 

még fájdalmat okozott az abortusz.)
5. Megbocsátás önmagunknak. (A legne-

hezebb.)
6. Lezáródik a gyászfeldolgozás. A lel-

künk nem hal meg, ezt még a nem val-
lásos ember is szíve legmélyén érzi. Az 
elvétetett gyermeke él, és ma is szeret. 
Át nem ölelheti, de kérheti bocsánatát, 
szeretheti, élete rejtett része lehet, mint 
bárki, nagyobb korban elhunyt hozzátar-
tozónk. Átment a túloldalra, Isten orszá-
gába; és hogy még személyesebb legyen 
mindez, nevet is adhat gyermekének. 

7. Életrendezés. (A hogyan tovább megfo-
galmazása, az önelutasítás helyett önszere-
tet, kapcsolatok gyógyítása, új, elérhető cé-
lok megfogalmazása.) A gyógyulás jele, ha 
a megnyugvás, felszabadulás érzése, a lel-
ki béke gyümölcse is megterem. Azokból 
az asszonyokból válik a leghatékonyabb 
életvédő később, akik végigjárva a gyógy-
ulás útját, ezt meg tudják osztani felnőtt 
gyermekükkel, ismerősükkel, hogy az il-
lető jó döntést tudjon hozni.

Van kiút az abortusz okozta fájdalomból! 
Van kiengesztelődés Istennel, önmagunk-
kal, gyermekünkkel! Lehet megbékélés, sőt 
teljes gyógyulás is az emberi szívben. Szeretet-
tel hívjuk az abortusz miatt érintett testvére-
ket lelkigyakorlatra. Ezekkel a gondolatokkal 
hirdettek meg lelki segítségnyújtást jelentő 
többnapos lelkigyakorlatot Máriabesnyőn, a 
Mater Salvatorius Lelkigyakorlatos házban 
már több alkalommal, legutóbb 2013. 04. 
24–27. között.

Abortuszod volt valamikor régen? Még 
mindig zavar? Nem vagy egyedül, és van rá 
orvosság. Gyógyulhat a fájdalom, bűntudat, 
félelmek, alvászavarok, depresszió, kapcsolati 
nehézségek, alacsony önértékelés. Egy hétvége, 
ami visszahozza a fényt az életedbe.

Részletek (minden hívást diszkréten keze-
lünk): Tel.: 06-20/823-2201 Kovácsné Mária 
E-mail: sorstarsak@mariaradio.hu /a rend-
szeres vallásgyakorlat nem feltétel/. 2012-ben 
megjelent a Ne félj, nem ítéllek el! – kiút az 
abortusz okozta szenvedésből cimű könyv a 
PAX Kiadó gondozásában. Ebben a Mária 
Rádió első 10 rádióműsorát dolgozták fel. 

Kapható több keresztény könyvesboltban, 
vagy megrendelhető a PAX Kiadónál: 2500 
Esztergom, Berényi Zsigmond u. 7. Tel.: 06-
20/775-2070. E-mail: info@paxradio.hu.

A témával kapcsolatos videoanyag elérhető-
sége: http://videotorium.hu/hu/recordings/
details/5146.

Összeállította és közreadja: drka

Ne félj, nem ítéllek el! 
(van kiút az abortusz 
okozta fájdalomból)

Ahogy
én hallottam…
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Ezek a képek nem a ládafi ából kerültek elő, 
hanem a Kovács Andrásné Rozika néni vezet-
te, 40 éves jubileumukat ünneplő színjátszó 
csoportok naplójában találhatóak.   

1975. április 4-én, a Felszabadulás 30. év-
fordulójának ünnepsége után készült fény-
képen úttörő egyenruhában az 1972 őszén 
alakult Napsugár Gyermekszínpad és feke-
te ruhában a szintén akkor alakult Fortuna 
Együttes tagjai láthatóak. Mögöttük a rend-
hagyó, Weöres Sándor verseire épülő játékos 
Csiribiri című műsort kísérő Golf együttes, 
az akkori művelődési ház igazgatóval, Nagy-
né Kiss Máriával. Kovács Andrásné rendező 
mellett Keresztesi József ének-zene tanár is 
segítette a napsugarak műsorának megszü-
letését. 

A fortunások akkor Bertold Brecht: Keresz-
tes hadjárat című költeményének pódiumi 
változatát mutatták be. A képen balról jobb-
ra, első sor: Penczner Ilona, Czeglédi Márta, 
Kovács Katalin, Bejczi Ágnes, Kovács And-
rásné, Keresztesi József, Both Irén, Cserháti 
Terézia, Kiss Anikó, Csillik Éva. Hátul: Mé-
száros László, Nádudvari László, Tóth Gábor, 
Kiss Mária. 

Katinka

Mit rejt a ládafai? XIII

Szeptember közepe ugyan még nem a fűtési 
szezon kezdete, ám a tűz melege jól érzés az 
egyre hűvösödő estéken. Amennyiben ehhez 
kiváló élőzene és jó társaság is társul, akkor 
csakis a nosztalgia tábortűzről lehet szó.

„Azt beszélte már az egész város” negyven 
évvel ezelőtt, hogy volt egy koncert az akkori 
Sportpályán, amit a fi atalabb generáció tagjai 
Vásártérként ismernek. Az akkori nyárzáró 
tábortűz hagyományait 3 évvel ezelőtt élesz-

tették újjá Fényszarun, amikor megvalósult 
a „Madárles” pályázat. Idén, szeptember 13-
án az esős időjárás miatt a Városi Sporttelep 
adott otthont a rendezvénynek. 

A fi atal és idősebb generációból is szívesen 
jönnek a nosztalgia tábortűzre. A zenészek, 
énekesek szívből játsszák a slágereket, külföl-
di és magyar dalokat egyaránt. A színpadon 
négy zenekar: a Golf Együttes, a Bringa Roll, 
a Swing, Jáger János és barátai és egy szólista, 
Farkas Zsolt lépett fel. Őket egy dolog köti 
össze: mindannyian rockzenét játszanak, ré-
git és újabbakat, és együtt köszöntötték az 
éppen 60 éves Harnos Miklóst is. Közben a 
gyermekek a játszóteret vették birtokukba, 
volt, aki főzött, szalonnát sütött, egy ital mel-
lett beszélgetett, vagy csak a tűz melengető 
erejétől fűtve a lendületes és csendesebb ze-
néket hallgatva búcsúztatta a nyarat. Köszön-
jük a zenészeknek a kellemes estét! Később az 
i� abb nemzedék is megmutatja majd magát? 
Lesz? Mi várjuk! Alíz és Katinka

Tűz és rock

MEGHÍVÓ
A jászfényszarui Petőfi  Sándor Művelődési Ház és Könyvtár és a Fehér Akác 

Népdalkör tisztelettel és szeretettel meghívja Önöket
a 2013 október 5-én, szombaton tartandó 

PÁVAKÖRI-NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓRA.

A találkozó színhelye: Petőfi  Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár, Jászfényszaru
A találkozót 10 órai kezdettel tervezzük

A színvonalas bemutatókról előreláthatólag
10-12 pávakör-népdalkör gondoskodik.

Szabó László

A SZIVÁRVÁNY ÓVODA
gyermekei és dolgozói

OVIBULIRA HÍVNAK
minden érdeklődőt a művelődési házba 

2013. november 9-én, szombaton 17 órától.

Óvodások, szülők, óvónénik műsora,
büfé, zene vár mindenkit.

MeghívóMeghívó

Fo
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RENDSZERES HETI PROGRAMOK 
 Hétfő:

8.00 Képzés
16.45 Iglice Gyermeknéptánc Együttes
16.45 Orosz szakkör 
17.00 Jogi tanácsadás 
18.00 Asztalitenisz 
18.30 Városi énekkar 

Kedd:
8.00 Képzés
14.30 Iglice Gyermeknéptánc Együttes 
16.30 Dúdoló kisdedeknek
18 .00 Fehér Akác Népdalkör 
18.00 Jóga 
19.00 Modern tánc (Bálint Éva Linda) 

Szerda:
8.00 Képzés
16.45 Iglice Gyermeknéptánc Együttes 
18.00 Asztalitenisz
18.30 Hagyományőrző klub 

Csütörtök:
8.00 Képzés
10.00 Babatorna 
14.30 Iglice Gyermeknéptánc Együttes 
17.30 Hastánc 
19.00 Modern tánc (Bálint Éva Linda) 

Péntek:
8.00 Képzés
14.00 Őszirózsa nyugdíjasklub
17.00 Angol nyelvi foglalkozás
  gyermekeknek 
18.00 Fortuna színjátszó csoport 
19.00 Polgárőrség állománygyűlés

Lapzártakor még nem pontosított időben:
· fejlesztő foglalkozások gyermekeknek
· kézimunka kör

Havonta:
· Gondolatolvasó kör
· Őszikék nyugdíjas klub, 
· Önismereti klub
· Mi újság Fényszarun? szerkesztőségi ülés
· Gyermek hangversenybérlet
 október közepétől vásárolható!

Ön is választhat kedvére való szabadidős 
elfoglaltságot!

Jelentkezzen a muvhaz@jaszfenyszaru.hu 
címen, vagy személyesen! Új igényekre is nyi-
tottak vagyunk! Alakítsuk együtt városunk 
művelődését, közösségi életét! 

Rendezvényigényét kérjük, előzetesen 
egyeztesse az intézményben! Katinka

TÁJSZAVAK ÉS TÖRTÉNETEK
Voltál már olyan helyzetben, hogy magyar-

ról magyarra fordítottál, mert nem értetted, 
mit mond a másik, vagy téged nem értettek? 
Szeretnéd ezeket a szavakat, az ezzel kapcso-

latos történetet megosztani másokkal? Tudod 
mi a sütkérezés, a dévánkodás, vagy a dunna? 

Ha van olyan történeted, melyben a Jász-
ságban használt tájszavak előfordulnak/fősze-
repet kapnak, os zd meg velünk. 

Ha elmúltál már 14, de nem vagy még 20 
éves, akkor nincs más dolgod, mint feltölte-
ni a Jászok Egyesülete Facebook oldalára – 
www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu – az 
írásod, mely maximum 2000 karakter lehet. 

A pályázat feltöltésének határideje:
2013. november 5., 24.00. 
Fontos! Minden pályázó a pályázatával egy 

időben küldjön ugyanide egy üzenetet a kö-
vetkező adatokkal: név, cím, életkor, iskola, 
e-mail cím.

ÉN IS LÁTOM, TE IS LÁTOD?
Láttál valamit ezen a nyáron, amit szívesen 

megosztanál másokkal is?
Eldugott helyeken, érdekes épületeket 

fedeztél fel? Észrevettél olyan régi vagy új 
építményt, műemléket, melyet megmutatnál 
másnak is? 

Ha elmúltál már 12, de nem vagy még 18 
éves, akkor nincs más dolgod, mint az általad 
készített képet feltölteni a Jászok Egyesülete 
Facebook oldalára – www.facebook.com/
jaszokegyesulete.hu

A pályázat feltöltésének határideje:
2013. november 5. 24.00.
Fontos! Minden pályázó a pályázatával egy 

időben küldjön ugyanide egy üzenetet a kö-
vetkező adatokkal: név, cím, életkor, iskola, 
e-mail cím. A legsikeresebb pályázatok alko-
tói hasznos és értékes díjakban részesülnek!

Szeptember 28. 13 órától
Tanyai emlékhelyek avatása
a Vasút tanyán és a Homok tanyán

Szeptember 29.
Toborzó – fogatos felvonulás

Szeptember 30-i héten
Magyar népmese hete
a városi könyvtárban

Október 5. 10 órától
Népzenei találkozó a művelődési házban

Október 6. 9 órától
Fogathajtók II. baráti találkozója
a lovas pályán
Harc a Gólemmel – Lumina Cornu 
klub 3+1 kalandjátéka a lovas pályán

Október 6. 17 óra
Megemlékezés az Aradi vértanúkról
a Szent József Szabadidőközpontban

Október 8. 17 óra
Bán János Mór író-olvasó találkozó
a városi könyvtárban

Október 11.
Lackfi  János író-olvasó találkozó
a városi könyvtárban

Október 12. 14 óra
40 éves színjátszó találkozó
a művelődési házban

Október 12. 18 óra
A nemzet csalogánya – színi előadás
Csomor Csillával a művelődési házban

Október 12. 17 óra
Filmvetítés a Szent József Szabadidőpark 
közösségi házában

Október 19. 14 óra
20 éves a FÉBE jubileumi találkozó
és kiállítás a művelődési házban

Október 19. 19 óra
Tihanyi vándorszínház operett, musical 
előadása a művelődési házban

Október 23. 17 óra
Ünnepi szentmise, majd megemlékezés
a templomban 

Október 23. 19 óra
Sisa József  Tűzzománc fal avatója
a Városháza Dísztermében

November 9.
Szivárvány óvoda bálja

Katinka

Még csatlakozhat a művelődési házban 
szeptemberben felnőtteknek indult orosz 
nyelvi szakkörhöz! A foglakozások hétfőn-
ként 16.45-kor kezdődnek. 

Kis létszámú csoportban hatékony oktatás, 
kedvezményes óradíj.

Hívja az 57/422-137-es telefonszámot, 
vagy küldjön e-mailt igényével és elérhetősé-
gével a muvhaz@jaszfenyszaru.hu címre.

Katinka

2013. október 4-ig várjuk minden korosz-
tályból azok jelentkezését, akik szeretnének 
hagyományos vagy új kézimunka eljárásokat 
megtanulni, elsajátítani.

Bővebb információ kérhető a könyvtáro-
soktól, a 422-265-ös telefonszámon.

MIKOR? HOL? MI?
Petőfi Sándor

Művelődési Ház
és Könyvtár

Kincskereső
szóval, képpel

Októberi
programajánló

Orosz nyelvi szakkör

Kézimunka klub indul 
a könyvtárban
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Várjuk a Petőfi  Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár felnőtt hagyományőrző cso-
portjába! Jelentkezés és bővebb információ 
a muvhaz@jaszfenyszaru.hu címen, vagy 
Bordásné Kovács Katalinnál. Első foglalko-
zás október 9-én 18.30-kor a művelődési 
házban.  Katinka

Városunk 20 éves jubi-
leuma alkalmából lapunk 
hasábjain szeretnénk köz-
zétenni azokat a képeket, 
amelyek Jászfényszaru 20 
éves történetének egy-egy szép pillanatát örö-
kítik meg. Várjuk a szerkesztőségbe olvasóink 
képeit! A legjobbakat viszontláthatják majd 
egy a 20 éves a város kiállításon is a műve-
lődési házban. 

Kérjük, a képeket a fotós nevéről nevezzék 
el, és a kísérő levélben írják le az eseményt, 
annak időpontját, helyszínét, a képen sze-
replő személyeket, épületet, stb., a közreadó 
nevét és elérhetőségét (cím, telefonszám, 
e-mail). A képeket és a hozzá tartozó infor-
mációkat október 30-ig várjuk a konyvtar@
jaszfenyszaru.hu e-mail címre, vagy szemé-
lyesen a könyvtárba.

A papírképeket szkennelés után visszaad-
juk. Kérjük az újság hasábjain már korábban 
publikáló munkatársainkat, hogy ők is vá-
lasszák ki legsikerültebb fotóikat.

A fényképgyűjtő akció címe: Minden, ami 
Fényszaru.

Katinka

Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYE-
NES jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket 
sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.

Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, 
illetve tudomása van ilyen esetről, kérjük, je-
lezze az alábbi elérhetőségeken:

Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55,
 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

Miért vesződne a jegyvásárlással, ha ked-
vezményesen egyszerre is megveheti!

A Petőfi  Sándor Művelődési Ház és Könyv-
tár a Fényszaruiak Baráti Egyesületével 
és a Színjátszók Baráti Körével közösen a 
2013–14-es évadra színházbérletet hirdet. 
A 4 előadásból álló bérlet bemutatói ama-
tőr együttesek sikeres produkcióiból állnak. 
Bemutatkozik többek között a Görbe János 
Színkör Jászárokszállásról, a Tóalmási Titá-
nok, a Fortuna Együttes. 

Helyárak:
I. rendű bérlet 6.000 Ft (fsz. 1–7 sor),
II. rendű bérlet 5.000 Ft (fsz. 8–14. sor, 

boxok, a galéria 1. sor és oldalpáholy),
III. rendű bérlet 4.000 Ft (fsz. 15. sortól és 

a galéria 2. sortól). 2 havi részletfi zetési 
kedvezmény!

A bérletek októbertől megvásárolhatók a 
művelődési házban, valamint Lukács Pál, Basa 
Éva, Hangosiné Réz Mária, Görbe Jánosné 
Amálka és Kővágó Jánosné szervezőknél.

Nem bérleteseknek ebben az évadban a 
helyárak:

I. rendű:  .................1.800 Ft,
II. rendű:  ...............1.500 Ft,
III. rendű:  ..............1.200 Ft.

Bérletet az első előadás napjáig adunk ki!
A produkciók időpontjairól az újság hasábja-
in és a városi honlapon tájékozódhatnak. 

Használja ki a lehetőséget és spóroljon!
Ha jó helyet akar, már most foglalja le és 
egész évben nem lesz rá gondja!

Katinka

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy 
„viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátri-
ai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek 
állapota semmit sem változott vagy rosszab-
bodott emiatt, keresse az Állampolgári Bi-
zottság az Emberi Jogokért Alapítványt.

Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiad-
vány is kérhető a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 
 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Újra beindult a nagyüzem labdarúgóink 
életében. A nyári felkészülés nagyon jól sike-
rült csapatainknak, hiszen az eddig eltelt for-
dulókban valamennyi alkalommal győztesen 
hagytuk el a pályát! Utánpótlás csapataink 
közül az U21 és U14 kerete Jászszentandrá-
son edzőtáborozott egy hétig, míg a legkiseb-
bek napközis táborban vehettek részt a sport-
telepen és az iskolában. Az alapos felkészülés 
a felnőtteknél sem maradt el, amit mi sem 
bizonyít jobban, hogy eleddig nem talált le-
győzőre csapatunk.

Új játékos a védő Nagy Gábor, akit Jász-
berényből igazoltunk. Két régi-új arccal is 
bővült a keret, a kapus Juhász Tiborral, va-
lamint a középpályás Szívós Rolanddal. A 
tavalyi csapat szinte teljesen együtt maradt, 
kivételt képez Györki Árpád, aki Jászladány-
ba távozott.

U21-es csapatunkban is volt némi mozgás. 
Távozott Oláh Béla Jászapátira, viszont érke-
zett Rácz Máté és Márton Dávid Jászberény-
ből, valamint Pál Zsolt Pusztamonostorról.

Mindkét csapatunk hibátlanul tudta le az 
első öt fordulót, egyaránt 15 pontot szerezve 
vezetik a bajnokságot! Felnőtt csapatunk a 
Megyei Kupában is vitézkedik, hiszen a Jász-
jákóhalma kötelező legyőzése után az esélye-
sebb Jászberényt is sikerült kiejtenünk!

U14-es csapatunk is győzelemmel kezdte 
a bajnokságot, Jászkiséren diadalmaskod-
tak egy gólokban gazdag mérkőzésen, majd 
egy jó mérkőzésen maradtak alul a Szolnoki 
MÁV FC ellenében.

Bajnoki eredmények:
Jászdózsa – JVSE: 1-5

G.: Urbán (3), Cseh, Bálint.
U21: 2-3

G.: Rácz, Gere, Baranyi.
Zagyvarékas – JVSE: 1-3

G.: Urbán, Cseh, Szívós.
U21: 0-4

G.: Szakali Zs. (2), Gere, Farkas.
Jászalsószentgyörgy – JVSE 0-1

G.: Ecker.
U21: 1-16

G.: Baranyi (7), Farkas (2), Gere (2), Szakali 
 Zs., Gyökér, Penczner L., Rácz, Bajka.

JVSE – Tószeg 4-0
G.: Szakali M. (2), Vaszicsku, Urbán.

U21: 6-0
G.: Baranyi (3), Farkas (2), Bajka.

JVSE – Jászkisér 4-0
G.: Tüdős (2), Bálint, Cseh.

U21: 2-1
G.: Baranyi (2).

Megyei Kupa
Jászjákóhalma – JVSE 0-8

G.: Vaszicsku (3), Urbán (2), Szakali,
 Ecker, Sándor.

JVSE – Jászberény 2-0
G.: Vaszicsku, Urbán.

U14 bajnoki eredmény:
Jászkisér – JVSE 4-9

G.: Makádi (4), Lakatos (3), Penczner V. (2).
JVSE – Szolnoki MÁV UP FC 2-7

G: Lakatos, Makádi.
Mozogjanak sokat! Vitányi Szabolcs

MIKOR? HOL? MI?
Csatlakozzon Ön is!

Sporthírek

INGYENES
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Sérelmek
a pszichiátrián

FELHÍVÁS! 
Pszichiátriai szerek

viselkedési
problémákra?

Színházbérlet helyben

MINDEN,
AMI FÉNYSZARU

Fényképgyűjtő akció
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Anyakönyvi hírek
AUGUSZTUS

ÍZHASÁB
Magos rúd

SZÜLETTEK: Balog Laurent (Balog Ramóna), Kasza Adrián 
 Mihály (Kovács Renáta), Rékasi Balázs Dezső (Szénási Matild).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Róbert Gábor és Fáczán Izabella, 
Szentgyörgyi  Zsolt és Béczy Bernadett, Ujj Róbert és Ignácz Henrietta.

ELHUNYTAK: Czeglédi Pál (68), Dobák Sándorné Ézsiás Piroska 
(79), Faragó Lászlóné Jáger Ilona (81), Kis Rudolf (87), Misinkó Mik-
lós (73), Molnár Sándor (68), Nagy Miklós (69), Pál Antalné Juhász 
Mária (76), Puskás József (55), Sándor Károlyné Nagy Etelka (80), 
Seres József (63).

Hozzávalók: 30 dkg durum liszt
 fél csomag sütőpor
 1 tojás sárgája
 13 dkg margarin
 fél evőkanál só
 fél dl fehér bor vagy almalé
 fél dl étolaj vagy olíva olaj
 5 dkg lenmag
 5 dkg szezámmag
 5 dkg sózott napraforgómag
Az összes anyagot egybedolgozzuk és fél cm vastagságra kinyújtjuk. 

Rudakat vágunk és forró sütőben, közepes lángon aranysárgára sütjük. 
Kb. 20 perc alatt megsül.

(A sütemény a május 15-i iskolai egészségnapunkon nagy sikert aratott 
a gyerekek között.)

Tóth Sándorné

Októberi
könyvtári programok
ÍRÓ OLVASÓ TALÁLKOZÓK
A KÖNYVTÁRBAN

2013. október 8-án 
Bán János

író, újságíróval beszélgetünk az Országos 
Könyvtári Napok keretében.

2013. október 
11-én
Lackfi  János
tart előadást a kreatív írásról, valamint beszél legújabb 
könyvéről.
Az előadás a TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0068 számú 
pályázat keretein belül valósul meg.

Minden irodalombarátot és érdeklődőt szeretettel vár
a Petőfi  Sándor Művelődési Ház és Könyvtár!

SERFŐZŐ ISTVÁN EMLÉKÉRE

Számunkra Te sohasem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.
 Drága jó szívét, két dolgos kezét 

 áldd meg Atyám,
 S mi köszönjük, hogy Ő lehetett

 a mi ÉDESAPÁNK!

Emlékezés

NAGY PÁL
halálának 1. évfordulójára.

„Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek,
Kik szívből szeretünk, nem feledünk Téged!”

Felesége, gyermekei, unokái

Emlékezés

MELEGH PÁL
halálának 10. évfordulójára.

„Jó férjet, édesapát feledni nem lehet,
Sírodon túl is ott él a szeretet.”

Szerető családod

Sajnálatos esemény történt augusztus 28-án a város egyik forgalmas 
pontján, a Petőfi  Művelődési Háznál.

Az eset a délelőtti órákban történt még a felhőszakadás előtt, a vihar 
kezdetekor. Az időjárási viszontagságok miatt sok ember megfordult a 
helyen, nagy volt a jövés-menés.

Ekkor tulajdonított el valaki egy kerékpárt a művelődési ház elől, a 
kerékpár-tárolóból.

A tulajdonost sokkolták a történtek.
Közterület fenntartók vagy polgárőrök nem járőröztek akkortájt. 

Közvetlenül az eset észlelése után rendőr sem volt elérhető. Az épület 
előtt van biztonsági kamera, de a rögzített képeket a művelődési ház-
ban nem lehet megtekinteni, oda nincs becsatlakoztatva a szerkezet, 
csak a rendőrségre. A rendőrségen magánember nem tekinthet be az 
anyagba, csak a hatóság hivatott. Így az eset észlelését követően csak 
adatfelvétel történt a rendőrségen.

Érdemben intézkedés csak jóval az eset után történt. De akkor sem 
az eltulajdonított kerékpár került elő, hanem csak újabb adategyezte-
tést és személyes megbeszélést folytattak a tulajdonossal. Az eltulajdo-
nított kerékpár meg talán már sosem kerül elő.

A kerékpár tulajdonosa jelenleg nincs olyan anyagi helyzetben, hogy 
egy új kerékpárt tudjon vásárolni. Neki a munkaeszközét tulajdoní-
tották el.

Aki ezt a cikket olvassa és magára ismer a leírtak alapján, érezhetne 
egy kis lelkiismeret furdalást. Vagy ha érezne magában annyi tisztessé-
get, becsületből még akár névtelenül is visszajuttathatná a tulajdonos-
nak a kerékpárt. Persze csak akkor, ha lelkiismeret furdalást érezne és 
gyötörné a bűntudat.

Reménykedjünk, hogy vannak még tisztességes, becsületes, jó szán-
dékú emberek. Esetleg gondoljunk arra, hogy csak kölcsönvette valaki 
és lopás nem történt. A reményt sosem szabad feladni. Ez az utolsó, 
amiben bízhatunk. Utasi Judit

***
Amiről az ember nem tud vagy nem értesül, az nem biztos, hogy 

nincs vagy nem jól működik. A tájékoztatás még nem tökéletes, de 
a jászfényszarui rendőrök teszik a dolgukat és eredményeket is tud-
nak felmutatni. Ez a kerékpárlopási eset kapcsán is bebizonyosodott. 
Szeptember közepére kiderült, hogy a helyi szervek megtalálták az 
eltulajdonított kerékpárt, ám az ügy vizsgálati szakaszának lezárásáig 
nem értesítették a tulajdonost. A lényeg az, hogy a kerékpár hamaro-
san visszakerül a jogos tulajdonosához.

Happy end lett a történet vége! Fontos, hogy az emberek ne csa-
lódjanak az igazságszolgáltatásban. U. J.

Lopás-sokk
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Apróhirdetés
Jó minőségű vegyes borszőlő eladó.

Érdeklődni : 06-20-343-0157

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

A Fotósboltban a végkiárusítás folytatódik.

Kedvezményes mécses és mécses betét vásár.

Vállalom angol nyelv oktatását
egyénileg, vagy kis létszámú csoportoknak

kezdő szinttől a nyelvvizsgára felkészülésig.
Továbbá spanyol nyelv oktatást kezdő szinten.

Érdeklődni lehet: Bordás Borbála 70/6171745

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 minôségû
pálinkafôzés

rövid határidôvel,
kedvezô áron Jászfényszarun.

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

kis- és nagyfogyasztót kiszolgálunk!

Hirdetési díjaink
Lakossági apróhirdetés: 25 Ft/szó 
Lakossági keretes: 30 Ft/szó
Köszönetnyilvánítás, emlékezés:
szöveg: 30 Ft/szó, illusztr. 500 Ft/db
Családi esemény:
szöveg: 30 Ft/szó, fotó: 1.000 Ft/db

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

Szerkesztőségi fogadóóra…
…októberben 18-án és 25-én 9-11 óráig

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

Ingyenes szemvizsgálat
a FEDÓ OPTIKÁBAN!

szemüvegkészítés esetén
Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 10. ·  Tel.: 70/224-4179

Szemvizsgálat minden pénteken 14.00 órától (bejelentkezés alapján)
Rendel: Dr. SISKA IRÉN szemész szakorvos.

Bejelentkezés személyesen, vagy a 70/224-4179-es telefonszámon.

OKTÓBER A LÁTÁS HÓNAPJA
• Keret akció –30% –40% • Diák-, nyugdíjas kedvezmény –30%

• Multifokális kedvezmény –20% • Napszemüvegek –50%

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–17.00 óráig

SZALMABÁLA KEDVEZMÉNYES ÁRON ELADÓ!
Érdeklődni a 06-30/611-3472-es telefonszámon lehet!
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40 éves színjátszó találkozó!

Zenés szórakoztató est
Jászfényszarun

Húszéves a FÉBE
és a „Jászfényszaruért" Alapítvány

A Napsugár Gyermekszínpad és a Fortuna Együttes 40 
éves jubileumi találkozójára vár minden volt és jelenlegi 
színjátszót, valamint a színjátszás barátait, segítőket, tá-
mogatókat és családjukat október 12-én, szombaton  a 
jászfényszarui művelődési házba.

Tervezett program:
13.30 Regisztráció
14 óra Beköszöntő
 Megnyitó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester,
 Kovács Andrásné alapító, rendező
 Mrozek: Szerenád – előadja a Fortuna Együttes
 A színjátszás 40 éve Jászfényszarun – kiállítás megnyitása
 Köszöntők, szünet
 Hogy volt? – kiscsoportos beszélgetések a klubtermekben 
18 óra A nemzet csalogánya című előadás 2 felvonásban
 Blaha Lujza szerepében: Csomor Csilla
 utána k özönségtalálkozó a művészekkel
20.30 Emlékidézés folytatása, vetítés
 Retro diszkó a találkozó résztvevőinek.

A helyszínen önköltséges italbüfé biztosított. Délután és este zsíroske-
nyér-parti. A kezdetektől csaknem 500 tagja volt a csoportoknak, ezért 
nem tudunk mindenkit személy szerint megszólítani. Mindenkit kérünk, 
adja tovább ezt a meghívót az általa ismert színjátszóknak és jelentkezzen 
a találkozóra e-mailben a szibako.egyesulet@freemail.hu címen, vagy az 
57/422-137-es telefonszámon. Akinek van régi fényképe, az hozza magá-
val, hogy szkennelés után közkinccsé tehessük! Az október 7-ig visszaje-
lentkező színjátszók 1–1 tiszteletjegyet kapnak Csomor Csilla színmű-
vész Blaha Lujzáról szóló előadására. Katinka

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a 
Petőfi  Művelődési Ház és Könyvtár 
színháztermében 2013. október 18-
án (szombat) 19 órai kezdettel zenés 
szórakoztató estet szervez. A buda-
pesti Tihanyi Vándorszínpad „Ha 
én gazdag lennék” című műsorában 
musicalek, slágerek, operettek hallha-
tók Tihanyi-Tóth Csaba és Bognár 
Rita színművészek előadásában.

Az előadásra október 1-jétől 
1400 Ft-ért a földszintre, 1000 Ft-
ért a galériára lehet jegyeket vásárolni 
Basa Éva, Hangosiné Réz Mária, Kő-
vágó Jánosné, Lukács Pál, Tóth Tibor 
közönségszervezőknél, valamint a Pe-
tőfi  Művelődési Ház és Könyvtárban. 
Belépőjegyet az előadás előtt 30 perc-
cel a helyszínen is lehet venni.

Tóth Tibor

Húsz évvel ezelőtt alakult a Fényszaruiak Baráti Egyesülete és az álta-
la létrehozott „Jászfényszaruért” Alapítvány. A kettős évforduló kapcsán 
2013. október 19-én (szombaton) 14 órakor a Petőfi  Sándor Művelő-
dési Ház és Könyvtár nagytermében jubileumi találkozó és kiállítás lesz. 
A rendezvényre várjuk tagjainkat, meghívásra kerülő barátainkat, támoga-
tóinkat, segítőinket. Közösen felidézzük a húsz év fontosabb állomásait, 
eseményeit. Az alapító tagoknak tárgyi emléket adunk át. Az egyesüle-
tért, az alapítványért, a városért sokat tevékenykedőknek köszönetképpen 
FÉBE kitüntetéseket adományozunk. A közös baráti beszélgetést követően 
a program zenés műsorral zárul. Tóth Tibor

A jászfényszarui mûvelôdési házban
október 12-én 18 órakor.

Jegyek elôvételben
1900-1500-1100 forintos áron

az intézményben és a szervezôknél.

Megrendezésre kerülő versenyszámok:
Póni, egyes, kettes és négyes fogatok
Kétfordulós akadályhajtás, egyszeri összevetéssel

Verseny kezdete: 9.00 órától

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a szezont búcsúztató versenyre. 
A helyszínen büfé üzemel.

Kísérő programok:

Toborzó szeptember 29-én,
vasárnap délután.
Játékos és kézműves
gyermekfoglalkozások,
lovagoltatás.

Fogathajtó bál tervezett időpontja:

2013. december 7.

A programváltozás jogát fenntartjuk!
Az esetleges anyagi károkért, balesetekért
a Rendezőség felelősséget nem vállal!

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját
a Jászfényszarun megrendezésre kerülő

FOGATOSOK
2. BARÁTI TALÁLKOZÓJÁRA.

Helyszín: jászfényszarui fogathajtó pálya (Pipacs utca végén)

Időpont: 2013. október 6. (vasárnap)


