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Az 1848-as forradalom 166. évfordulójára emlékeztek Jászfénysza-
run. Az ünnepség március 14-én 17 órakor kezdődött a Petőfi-szo-
bornál. A megjelent ünneplők büszkén viselték ruhájukon a nemzeti 
színű kokárdát, az erő, a hűség és a remény szimbólumát. Azon a dél-
utánon a lágy tavaszi szellő minden felhőt kisöpört az égboltról, így az 
időjárás miatt nem kellett aggódni. A jász népviseletbe öltözött lányok 
felsorakoztak a szobor bal oldalán, kis kosárkájukat féltve szorongatták 
a kezükben. A műsor Holló Szabó Réka diákpolgármester üdvözlő 
sorai után a Himnusz közös éneklésével kezdődött. Ezt követően az 
általános iskolások Unger Balázs vezetésével Kossuth-nótákat adtak 
elő. A megemlékezés Pelsőczy László színművész előadásával folytató-
dott, akitől Petőfi Sándor Egy gondolat bánt engemet és Utassy József 
Zúg március című versét hallottuk. Az ünnepi beszédet Erdei Gábor, 
a Jász Trió TV szerkesztő műsorvezetője tartotta meg. Előadásában 
hangsúlyozta, méltán emlékezünk a nemzet nagyjaira. A Nemzeti dal 
elemzésével kiemelte a jászkun ősök összefogását, harcát, kitartását; az 
ünnep üzenete pedig legyen béke, szabadság, egyetértés.

A műsor folytatásaként a városi énekkar Jáger János zenei kíséreté-
vel és Keresztesi József vezetésével arról énekelt, hogy milyen jó volt 
magyarnak lenni. A megemlékezést koszorúzás követte. Koszorút he-
lyezett el: Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal, Jászfényszaru 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal, IV. Béla Általános Isko-
la és Jászfényszaru Városi Óvoda, FIDESZ helyi szervezete, MSZP 
helyi szervezete, Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság, Béke 
Horgászegyesület, Jász Íjász Hagyományőrző Íjász Kör, Jászfénysza-
ru Városi Sportegyesület, Jászfényszaru Városi Polgárőrség, Vakok és 
Gyengénlátók helyi szervezete. Ezután az óvodások kis nemzeti zász-
lójukat leszúrták Petőfi Sándor szobra előtt, az ünnepi műsor befeje-
zéseként pedig felcsendült Pelsőczy László színművész előadásában a 
Nemzeti dal, majd az ünneplő tömeg fáklyával a kézben a Városházára 
vonult, ahol tovább folytatódott az ünnepség.

A forradalmat indító március 15-e mára jelkép lett, a legnagyobb 
nemzeti ünnepünk, mely nap minden korban a magyar szabadság 
szimbóluma marad. Szilágyiné Marika

Jászfényszaru Város Önkormányzata,
intézményei és a civil szervezetek
szeretettel várják családjával a 

Városnapi zsongás 
rendezvénysorozatra 

Április 26. 17 óra 20 éves az Iglice – jubileumi rendezvény
  és kiállítás

Április 27. 15 óra Rock and roll party a Bringa Roll és a Golf 
együttessel a Pagodában

Április 30. délelőtt Alapkőletétel a Jászfényszarui Ipari Centrumban

Április 30. 18 óra A bot – Várszegi Tibor színházi előadása
  a Kisiskola színháztermében

Május 1. egész nap Város napi rendezVények a sportpályán

Programízelítő:

6 órától Fogatos, zenés ébresztő a város utcáin

9 órától Város napi kupa – női és férfi kispályás labdarúgó torna
   (nevezés előzetesen a művelődési házban Szabó Lászlónál, 
   de legkésőbb aznap a helyszínen 8.30-ig)

9–13 óráig Egészségügyi szűrővizsgálat
   (vércukor, koleszterin, testsúly, testmagasság, testzsír, 
   légzésfunkció, csontsűrűség, vérnyomás, CO)

10–18 óráig Próbafutam címmel veterán járműtalálkozó

14 órától Veterán járművek felvonulása a városban.

Gyermekprogramok, a város művészeti csoportjainak bemutatói, 
karate bemutató, Szeretlek Jászfényszaru! – festőpályázat ered-
ményhirdetése, toplistás könnyűzenei sztárok műsora.

Népi játékok, tűzoltó próbák, kirakodóvásár egész nap.
Tombolavásárlás 18-ig, húzás este.

Főzési lehetőség csoportok, baráti társaságok részére!

Május 4. 9 óra IX. Jász Fény Vers- és Prózamondó Találkozó
  a Városháza dísztermében

Valamennyi program ingyenes! Ünnepeljünk együtt vidáman!

 Győriné Dr. Czeglédi Márta  Dr. Voller Erika
 polgármester jegyző

Nemzeti ünnepünk

Fotó: Menyhárt Éva
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület február hónapban megtartott üléseiről, 

 illetve az üléseken meghozott testületi döntésekről az alábbiakban 
adok tájékoztatást, kiemelten a közérdeklődésre számot tartó, a 
város lakosságát érintő határozatokról, rendeletekről.

2014. február 5.
A képviselő-testület elfogadta Jászfényszaru Város Önkormányzat 

2014. évi költségvetésének tervezetét, egyben elrendelte, hogy a kö-
vetkező testületi ülésre rendelettervezet készüljön el az elhangzott 
kiegészítésekkel jóváhagyás céljából.

Határoztak a 2014. évi Startmunka kistérségi mintaprogram 
megvalósítására pályázat benyújtásáról 87 fő foglalkoztatásához, 
és saját erő biztosításáról. A képviselő-testület a program meg-
valósításához 14.284.214 Ft saját erőt biztosít Jászfényszaru város 
2014. évi költségvetésének terhére. A program várható összköltsége 
111.634.214 Ft, az igényelt támogatás várható összege 97.350.000 Ft.

Hozzájárultak az „Utánunk a közösség – komplex telep-program 
Fényszarun” című, TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0062 azonosító szá-
mú projekt keretein belül félállású esetmenedzseri munkakör főállá-
súvá bővítéséhez átmeneti forrás biztosításáról.

A testület a Jászfényszaru 05/147 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő 
hulladékudvar működéséhez szükséges villamos energia ellátására 
csatlakozási díjként költségvetésében 662.400 Ft+áfa (841.248 Ft) 
összeget biztosított, egyúttal felhatalmazta a polgármestert a Hálózat 
Létesítési Megállapodás aláírására.

A Jászfényszarui Tűzoltó Egyesületet részére a „LEADER” 
231/1511/120/8/2013 számú pályázat kiadásainak előfinanszí-
rozására 4.780.242 Ft (azaz négymillió-hétszáznyolcvanezer-két-
száznegyvenkettő forint) kifizetését engedélyezte azzal, hogy a Jász-
fényszarui Tűzoltó Egyesület ezen összeget a megpályázott támogatás 
kifizetését követően egy összegben köteles visszatéríteni kamat 
vagy egyéb többletdíj nélkül.

A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédel-
mi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban a re-
zsicsökkentés bevezetésével keletkezett veszteség kompenzációjával 
kapcsolatos 690/2013. (XII. 18.) számú határozatát visszavonta, majd 
újabb határozatában a Társaság tagjaként akként döntött, hogy Jász-
fényszaru város területén, mint hulladékgyűjtési és szállítói kötelező 
közszolgáltatóként dolgozó Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. rezsicsökkentésből 
adódó kötelezettség keletkeztető és terhet jelentő veszteség kom-
penzációjára pályázatot nyújt be 2013. és 2014. év vonatkozásá-
ban 25.039.208 Ft összegre.

Döntöttek az 1-es belvízcsatorna vízjogi létesítési engedélyes terv 
elkészítéséről, melyet a Keviterv Akva Kft.-től (5000 Szolnok, Bol-
dog Sándor István krt. 4.) megrendeltek. Felhatalmazták a polgármes-
tert, hogy a vállalkozási szerződést kösse meg. A tervezésre a költségve-
tésben 790.000 Ft+áfa (bruttó: 1.003.300 Ft) összeget biztosítottak.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján a 2013–2014. 
évi startmunkában megvalósuló „Erdőművelés és kertészeti munka 
Jászfényszarun” című kistérségi mintaprogram keretében fólia-
sátor építéséhez vasanyag beszerzésére nyertes ajánlattevőként a 
Tusor Kft.-t (5126 Jászfényszaru, Ifjúság út 3.) jelölték ki az ajánlat-
ban megjelölt bruttó 663.872 Ft figyelembe vételével.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján az ÉAOP-
5.1.1/D-09-2f-2011-0003 jelű, „Jászfényszaru városközpontjának 
értékmegőrző megújítása” című projekt keretében 6 db D típusú 
emlékeztető tábla elkészítésére nyertes ajánlattevőként a Molino24 
Kft.-t (5100 Jászberény, Alkotás út 4.) jelölték ki az árajánlatban sze-
replő bruttó 38.100 Ft figyelembe vételével.

A képviselő-testület jóváhagyta az „Utánunk a közösség – Komplex 
telep-program Fényszarun” című, TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0062 
azonosító számú projekt Közösségi Beavatkozási Tervének módo-
sítását.

A képviselők a 6. számú záportározó, „Boros”-tó javítására költ-
ségvetésében 983.350 Ft+áfa összeget, bruttó 1.248.855 Ft-ot biz-
tosított.

A képviselő-testület az ÉAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0002 jelű „Szo-
ciális városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru 
fejlődéséért” című projekt keretében épített Szabadidő Park és 
Közösségi Ház üzemeltetéséhez, őrzéséhez biztosított 2013. évi 
önkormányzati források felhasználásáról szóló jelentést elfogadta. 
A Szabadidő Park és Közösségi Ház 2014. évi üzemeltetési, őrzési 
feladatainak ellátásához 3 fő projekten belüli foglalkoztatásához 
4.640.580 Ft-ot, többletfeladatok ellátására további 4 fő foglalkoz-
tatásához 2.532.132 Ft-ot, összesen 7.172.712 Ft-ot biztosított a 
2014. évi költségvetésének terhére.

Meghatározták a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal köz-
tisztviselői 2014. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező 
kiemelt célokat.

A megújult Kormányablak belső átalakítási munkálatival az 
Afzélia Fa-és Építőipari Kft.-t (1158 Budapest, Késmárk u. 8–10.) 
bízták meg nettó 146.000 Ft+áfa, bruttó 185.420 Ft összegben, me-
lyet 2014. évi költségvetésében biztosít.

Megtárgyalták és elfogadták a Hatvan és Környéke Települé-
si Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2014. évi 
költségvetés tervezetét, melynek csökkentett bevételi főösszege 
2.172.146 e Ft-ban, csökkentett kiadási főösszege 2.172.654 e Ft-ban 
került megállapításra.

Döntés született a Jászfényszaru, Deák Ferenc út 1. hrsz.: 
1079/4 szám alatti Egészségház beruházás célját szolgáló ÉAOP-
4.1.2/A-12-2013-0035 jelű „Egészségház felújítása és bővítése a 
korszerű és integrált egészségügyi szolgáltatásért Jászfényszarun” 
elnevezésű pályázat önerejének biztosításáról, mely szerint bruttó 
328.869.796 Ft, azaz háromszázhuszonnyolcmillió-nyolcszázhatvan-
kilencezer-hétszázkilencvenhat forintos összegben forrást biztosít a 
2014. évi költségvetéséből.

Zárt ülésen két felajánlott ingatlan ügyében hozott elutasító döntést.

2014. február 12.
A Városháza dísztermében megtartott közmeghallgatást követő-

en a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről szóló helyi rendeletét.

A képviselő-testület elfogadta a Jászfényszaru Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete és Pusztamonostor Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete által 2013. február 18-án kötött Jászfénysza-
rui Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról 
szóló mellékelt tervezet szerinti megállapodás módosítását.

Döntöttek a Városháza melletti, Jászfényszaru, Szentcsalád tér 1. 
szám 317. hrsz. alatti ingatlan megosztásának, ill. telekhatár-ren-
dezésének és tulajdonviszony rendezésének, valamint a Jászfény-
szaru, Dózsa György út 26. szám, 330. hrsz.-ú ingatlan tulajdon-
joga változásának előkészítéséről. Ennek tárgykörében döntöttek 
arról, hogy Jászfényszaru Város Önkormányzata fejlesztési célú eszköz 
átadásként a Jászfényszarui Római Katolikus Egyházközség részére 
tulajdonjoggal átadja a Plébánia felépítéséhez szükséges területet, 

A Jászsági Jegyzőklub összejövetelén. Fotó: Menyhárt Éva
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
míg a Jászfényszarui Római Katolikus Egyházközség tulajdonjoggal, 
ellenérték nélkül átadja Jászfényszaru Város Önkormányzata részére 
a Cserkészházat, továbbá a létesítendő Plébánia területéhez nem 
tartozóan megjelölt területeket.

Egyben felhatalmazták a polgármestert a Római Katolikus Egy-
házközséggel történő adásvételi szerződés aláírására, és azt követő-
en a telekalakítási eljárás kezdeményezésére.

Egyidejűleg a korábbi határozatukat megerősítve döntöttek arról, 
hogy a Jászfényszarui Plébánia bővítés és Szent Erzsébet közösségi 
ház létesítés projekt megvalósításához felhalmozási célú pénzeszköz 
átadásként 100.000.000 Ft+áfa összeget, összesen 127.000.000 fo-
rintot, azaz egyszázhuszonhétmillió forintot átad a jászfényszarui 
egyházközség részére. A képviselő-testület meghatalmazza a polgár-
mestert azzal, hogy a felhalmozási célú pénzeszköz átadás átutalása ér-
dekében szükséges intézkedéseket tegye meg, illetve dr. Barazutti Lász-
ló ügyvéd közreműködésével az Egyházközséggel megkötendő külön 
megállapodásban biztosítsa, hogy az átadásra kerülő összeg projekt-
megvalósításnál történő felhasználása mindenkor az Önkormány-
zat kijelölésre kerülő képviselőjének ellenjegyzésével történjen.

2014. február 26.
A képviselők támogatták a megyei rendőrfőkapitány kinevezési szán-

dékát, mely szerint a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetőjének 
dr. Körei Nagy József r. alezredest javasolja kinevezni 2014. április 
01-i hatállyal.

A testület a Deák Ferenc téri ingatlanon kialakított ~34 m2 alap-
területű földszinti bérlakás bérbe adásáról is határozott, mely sze-
rint Zolnai Ádám Márk rendőr őrmester részére közérdekű célból, 
szolgálati jelleggel Jászfényszarun szolgálatot teljesítés időpontjáig bér-
be adta az önkormányzati lakást.

Szolgálati lakás hiányában támogatást fogadott el Pál László rendőr 
törzszászlós részére.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntéseihez kapcsolódó előter-
jesztések keretében döntöttek: 

· Az ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0035 jelű „Egészségház felújítása 
és bővítése a korszerű és integrált egészségügyi szolgáltatásért 
Jászfényszarun” című projekt keretében 1-1 db „B” és „D” tí-
pusú táblák elkészítésére ajánlattevők kijelöléséről.

· Az önkormányzat mezőgazdasági, turisztikai és rekreációs 
fejlesztési terveit támogató Megvalósíthatósági Tanulmány 
elkészítésére nyertes ajánlattevő kiválasztására és forrás bizto-
sítására.

· A művelődési ház felújítás eredményhirdetése tárgyában, 
mely szerint a Boserép Építőipari és Kereskedelmi Kft.-t bízták 
meg. A kivitelezésre költségvetésében 13.423.327 Ft+áfa (bruttó: 
17.047.625 Ft) összeget biztosított.

· Jóváhagyták az 50 férőhelyes bentlakásos gondozási központ 
építése tárgyában az ajánlattételi felhívást.

· A testület elfogadta a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 2014. évi be-
szerzésekről szóló tájékoztatóját.

· Döntöttek a jászfényszarui Boros-tó javítási munkáihoz anya-
gok beszerzéséhez ajánlattevők kijelöléséről.

· Az irodaszék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás győztesé-
nek a KUNFA Termelő és Kereskedő Kft.-t (5310 Kisújszállás, 
Vásár utca 70.) hirdették ki, mint a legkedvezőbb ajánlattevőt.

· A Régi Kaszinó Étterem konyhatechnológiai berendezései 
beszerzésére keretjelleggel 7.900.000 Ft összeget biztosítottak, a 
vendégtér berendezése beszerzésére keretjelleggel 7.900.000 Ft 
összeget biztosítottak, melyet költségvetésében elkülönítettek.

A képviselő-testület rendeletet alkotott a Jászfényszaru Város Ön-
kormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II. 28.) ön-
kormányzati rendeletének módosításáról.

Elfogadták a Jászfényszaru Város Óvodai Intézmény alapító okiratát.
A Városháza tetőtéri ablakai árnyékolóinak beszerzésére a költ-

ségvetésben bruttó 530.000 Ft összeget biztosítottak.

A Római Katolikus Egyházközség 2014. évi működési támoga-
tásáról határoztak, mely szerint 1 millió forinttal járulnak hozzá az 
egyházi közfeladatok ellátásához.

Jóváhagyták a Bercsényi u. 2/B 2-es és 3-as lakás beépített búto-
rainak megvásárlásáról szóló határozati javaslatot.

A képviselő-testület elfogadta a Jászfényszarui Földtulajdonosok 
Közössége beszámolóját a 2013. évi támogatás felhasználásáról, és a 
2014. évre vonatkozó kérelmére bruttó 3.500.000 Ft összegű tá-
mogatást határozott meg.

A képviselő-testület elfogadta a Jászfényszaru Vadásztársaság be-
számolóját a 2013. évi támogatás felhasználásáról, és 2014. évre vo-
natkozó kérelmére 600.000 Ft támogatást hagyott jóvá.

A Jászfényszarui Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolóját a 
2013. évi támogatás felhasználásáról elfogadta, és a 2014. évre bruttó 
1.000.000 Ft-ot szavaztak meg.

A Jászfényszarui Városi Polgárőrség 2013. évi beszámolóját elfo-
gadva 2014-re 1.300.000 Ft támogatást ítéltek meg.

A Jászfényszarui Rendőrőrsöt a település közbiztonságának haté-
konyabb biztosítása céljából, közfeladatai ellátására, gépjármű üzemel-
tetési költségeit a 2014. évben 700.000 forinttal támogatja.

A testület megtárgyalta a Jászfényszarun működő kamerarendszer je-
lenlegi helyzetét, felmérte a bővítési lehetőségeket. A kamerarendszer 
bővítésére keretjelleggel bruttó 10.000.000 forintot hagytak jóvá.

A képviselő-testület határidőkkel ütemezett határozatot fogadott el a 
szükséges közbiztonsági intézkedésekről.

A Jászfényszaru közigazgatási területének külterületi felügyelet 
biztosítása érdekében kijelölésre kerültek a területek felelősei.

Egyben elfogadta a közterület-felügyelők által végzett munkáról 
szóló beszámolót, valamint a külterületi utak karbantartásáról szóló 
tájékoztatót.

Jászfényszaru Város Szennyvízberuházó Társulat jogutód nélküli 
megszűnésével kapcsolatosan úgy döntöttek, hogy a Társulás által a 
III. ütemű szennyvízberuházáshoz felvett és a végelszámolás időszaká-
ban még fennálló hitelt Jászfényszaru Város Önkormányzata átvállalja.

Döntöttek a Jászfényszaru Szennyvízelvezetési Agglomerációs 
Társulás KEOP-7.1.0/11-2012-0034 számú projekt 2014. évi jogi 
ügyvitelére vonatkozóan.

Az egyes uniós támogatással megvalósuló projektek jogi szaktu-
dást igénylő feladatai ellátására köttetett szerződés módosításáról ha-
tároztak.

Elfogadásra került a KÖZ-Pálya Kft. és az Önkormányzat között fenn-
álló, közbeszerzési feladatokra köttetett megbízási szerződés módosítása.

A képviselők a Jászfényszaru, Dózsa Gy. u. 18–22. sz. alatti telken 
építendő Gondozási Központ kialakításához kapcsolódó közbeszer-
zési eljárás bonyolítására elfogadták a KŐZ-Pálya Kft. ajánlatát.

Elfogadták a Hornyák Wohnbau Kft. és az Önkormányzat kö-
zött korábban kötött, műszaki ellenőrzési feladatokra irányuló

(folytatás a 4. oldalon)

Rendőrök és polgárőrök segítik az iskolások biztonságos közlekedését.
Fotó: Menyhárt Éva
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(folytatás a 3. oldalról)
szerződés meghosszabbítását, kibővítve a 
város Egészségház kialakítása projekt műszaki 
ellenőrzési feladataival.

A képviselő-testület a Dózsa György út 16-
22. számú ingatlanokon található épületek 
bontásával az ÉP-ÉRT-TERV Bt.-t (5126. 
Jászfényszaru, Szent István út 3.) bízta meg.

Döntöttek a Jászfényszaru Város Önkor-
mányzat, topográfiai térkép szintvonalrajz 
beszerzése tárgyában.

Jóváhagyták a Hatvan és Környéke Tele-
pülési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fej-
lesztése Társulás társulási megállapodásá-
nak módosításáról szóló előterjesztést.

Elfogadták a Jászfényszaru Szennyvízel-
vezetési Agglomerációs Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a városrehabilitációs pro-
jektekhez kapcsolódó ún. szoft elemek 
végrehajtásában részt vett civil szervezetek 
támogatására a költségvetés e célra biztosí-
tott céltartalékából 7.600.000 Ft összeget 
biztosított.

Döntöttek az adósságkonszolidációban 
részt nem vett települési önkormányzatok 
fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014.
(II. 19.) BM-rendelet alapján megjelent 
pályázati felhívás benyújtásáról, mely értel-
mében a Virág, Vörösmarty és Ady Endre 
utak felújítására 181 millió forintos ösz-
szegre nyújt be pályázatot az önkormányzat.

A képviselő-testülete elfogadta Jászsági 
Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete által 
megküldött nyilatkozatot, ami szerint Jász-
fényszaru Város Önkormányzata továbbra 
is tagja kíván maradni a Jászsági Kistér-
ségi Helyi Közösség Egyesületének (mint 
Leader HACS-nak), és részt kíván venni a 
2014–2020 közötti programozási időszak-
ra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban. 
Jászfényszaru Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazta a polgár-
mestert a nyilatkozat aláírására.

A képviselők keretösszeg jóváhagyásával 
döntöttek a Deák F. utcai szolgálati laká-
sokhoz létesítendő garázsok építéséről.

Határozat születetett a Tiszamenti Regi-
onális Vízművek Zrt.-vel kötendő bérleti 
szerződés jóváhagyásáról.

A képviselők módosították Jászfényszaru 
Város Önkormányzata és a Jászfényszarui 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közöt-
ti együttműködési megállapodást.

Az új plébánia rész mielőbbi megvaló-
sítása érdekében a képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a plébániabővítés engedélyes 
terveinek kifizetését megelőlegezi az egyház-
község, ill. a tervező részére 3.900 ezer Ft+áfa 
összegben.

Zárt ülésen az „Elöljárók, Élenjárók” című 
könyv kiadásával összefüggő munkák elisme-
rése tárgyában hoztak határozatot.

Dr. Voller Erika
jegyző

Önkormányzati hírek a 
fontosabb döntésekről Jászfényszaru város területén az utóbbi 

években több út, utca, utcarész és járda is 
felújításra került. A munkálatok előtt több 
helyről is ki kellett vágni a fákat, bokrokat, 
melyek akadályozták a munkálatok tervszerű 
elvégzését. Így a zöld növényzet jelentősen 
megritkult.

A kivágott bokrok, fák pótlása célszerű, hi-
szen hasznosságuk mind az oxigéntermelés-
ben, mind a szálló por felfogásában, mind az 
utcakép alakításában jelentős szerepet játszik. 

A 2014. február 12-én megtartott közmeg-
hallgatáson ezen probléma fel is vetődött. 
Jászfényszaru Város Önkormányzata kiemel-
kedően törekszik a település élhetőbbé tételé-
re, melynek fontos eleme a levegő tisztábbá 
tétele, az utcaképek további szépítése.

Ezért Jászfényszaru Önkormányzata fásí-
tási akciót hirdet. Lényege, hogy Jászfény-
szaru egész területén – kiemelve az elmúlt 
években felújítással érintett utcákat, utcasza-
kaszokat – az önkormányzat lehetőséget biz-
tosít a lakosságnak, hogy az utcafrontra fákat, 
bokrokat tudjanak ültetni, majd gondozni.

A lakos teendője: aki úgy gondolja, hogy 
szeretne a háza elé fát/fákat, bokrot/bokrokat 
ültetni majd gondozni (a hangsúly a gon-
dozáson van!), az szíveskedjen egy kérelem-
mel fordulni a hivatalhoz. A hivatal illetékes 
munkatársai a kérelmeket átvizsgálják, majd 
összegzik, ami alapján az igényelt zöldnö-
vényzetet önkormányzati költségen beszer-
zik. A beszerzés után az igénylő elszállítja az 
igényelt növényt, elülteti azt, majd gondozza.

Fontos kitétel: a kérelemben feltüntetette-
ket a hivatal illetékes munkatársai azért vizs-
gálják meg, hogy az adott helyre ültetni szán-

dékozott fa vagy bokor a növekedése közben 
gátol-e megközelíthetőséget, utcasarkoknál 
gátolja-e a közlekedők kilátását, érintik-e az 
esetlegesen ott húzódó légvezetékeket, vagy 
azon utcaszakaszon tervezett-e a közeljövő-
ben valamiféle beavatkozás. A fát/fákat vagy 
bokrot/bokrokat ültető lakosok vállalják az 
ingatlanuk elé való elültetést, továbbá az így 
telepített növények gondozását, locsolását, a 
lehulló levelek, esetlegesen termések eltakarí-
tását. A lakosok csak saját telkük előtti ülte-
tésre nyújthatnak be kérelmet, más ingatlana 
elé nem lehet ültetni.

Segítségül javaslatot teszünk az ültethető 
növényféleségekre:

Faféleségek: csüngő levelű fák, gömblom-
bú fák, tuja, fenyő, lepényfa, hársfa, török-
meggy, csörgőfa, díszfák, madárberkenye, 
szivarfa.

Örökzöld bokrok, fás szárú növények: 
buxus, puszpáng, magyal, tűztövis, kecskerágó.

Lombhullató bokrok, fás szárú növények: 
aranyvessző, orgona, jezsámen, gyöngyvirág-
cserje, japánbirs, rózsalonc, májvacserje, fe-
hérsom, boglárkacserje, fagyal, tamariska.

A kérelmek beadásának időpontja: 2014. 
március 31-től 2014. április 6-ig.

A kérelmek beadása személyesen vagy 
e-mailen történhet. Személyesen a Jászfény-
szarui Közös Önkormányzati Hivatalban 
Urbán Csabánál munkaidőben, e-mailben 
pedig a kornyezet@jaszfenyszaru.hu e-mail 
címre lehet.

Kérdés esetén ugyanezen elérhetőségeken 
szívesen segítünk. Urbán Csaba
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
környezetvédelmi referens, projektmenedzser

Fásítás Jászfényszarun

A Samsung Zrt. felelős nagyvállalatként 
hivatásának tekinti az oktatás támogatását, 
fejlesztését. Ebben a szellemben hívtuk életre 
2013 elején a Samsung Fizika- és Elektronika 
Versenyt, melynek az a célja, hogy a környék-
beli tehetséges középiskolások számára bizto-
sítsunk egy komolyabb szakmai megmérette-
tést, melynek során még értékes ajándékokat 
is nyerhetnek.

Egyrészt összemérhetik tudásukat a korosz-
tályuk kiemelkedő tehetségű diákjaival, és be-
pillantást nyerhetnek egy multinacionális cég 
életébe. Másfelől a Samsung felméri a diákok 
tudását, és a legtehetségesebbek tanulmányi 
pályáját végigkövetve pedig gyakornoki állást 
ajánl fel. Idén februárban hirdettük meg a 
II. Samsung Fizika- és Elektronika Versenyt, 
melyre 14 környékbeli középiskola közel 150 
diákja jelentkezett a versenyre.

Az első fordulót a versenyben részt vevő 
középiskolákban tartottuk meg (febr. 27.), 
ahonnan elektronikából a legjobb 9, fiziká-
ból pedig a legjobb 10 fő jutott a döntőbe. 
A döntő helyszínéül a Samsung SMART 
Schoolt választottuk, hiszen jelenleg ez a 
Jászság legkorszerűbb oktatási intézménye. 
Az első fordulóban mérnökeink a középisko-

lai tananyagra támaszkodva állították össze a 
feladatokat, a döntőben pedig már szükség 
volt az iskolai tanulmányokhoz nem mindig 
kapcsolódó „új ötletek”-re is.

Minden döntőbe jutott versenyzőt jutal-
maztunk egy Samsung digitális képkerettel, 
az első három helyezett (mindkét verseny-
ben) pedig az eredményhirdetés után egy-
egy Samsung LED TV boldog tulajdonosa 
lesz (lsd. plakát). Eredményhirdetés a 13. 
hétre várható, a díjakat a győztesek iskolái-
ban adjuk át. Tapasztalataink azt mutatják, 
hogy egyre népszerűbb a Samsung Fizika-, és 
Elektronika Verseny, ezért jövőre újra meg-
hirdetjük ezt a szakmai megmérettetést.

Döntőbe jutott iskolák:
· Vak Bottyán János Műszaki és Közgazdasági 

Szakközépiskola, Gyöngyös
· Liska József Katolikus Erősáramú
 Szakközépiskola, Gimnázium, Jászberény
· Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös
· Damjanich János Szakközépiskola,
 Gyöngyös
· Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény
· Szent István Egyetem Gyakorló Sport
 Általános Iskola és Gimnázium, Jászberény

II. Samsung Fizika- és Elektronika Verseny
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Sajtóközlemény
Jászfényszaru Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv kere-

tében 344.111.193 Ft uniós támogatást nyert a „Szociális célú város-
rehabilitáció” konstrukcióban.

A projekt megvalósítási szakasza befejeződött, a zárás pénzügyi és 
szakmai dokumentációja elkészült.

A projekt címe: Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció 
Jászfényszaru fejlődéséért.

A projekt száma: ÉAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0002.
A projekt kezdete 2011. április 04., befejezése 2013. október 30.
A projekt keretében az „Alvég” városrészben utakat, járdákat építet-

tünk, árkokat újítottunk fel, több mint tízezer négyzetméter területű 
szabadidőparkot alakítottunk ki záportóval, játszóterekkel, mászó fal-
lal, kerékpár és gördeszka pályával, sétányokkal, ligetekkel, piknikező- 
és kártyázó helyekkel, sakk-, asztalitenisz és lengőteke játékterekkel, 
futballpályával. A szabadidő parkot a felújított Közösségi Ház teszi 
teljessé. A biztonságot térfigyelő rendszer erősíti, a lakhatási feltétele-
ket szociális bérlakások kialakításával javítottuk.

PROJEKTÜNK FőBB MUTATÓI:
Jóváhagyott elszámolási költség  .............  365.755.479 Ft
Támogatás  - uniós és hazai:  ..............  310.892.146 Ft
 - BM EU Önerő Alap:  .....  27.147.316 Ft
Saját forrás:  .............................................  27.716.017 Ft
Megépítettünk 1.854 m2 járdát, 5.573 m2 utat, 10.049 m2 zöldfelü-

letet, parkokat, játszó-, pihenő és közösségi tereket, közösségi házat, 3 
db szociális bérlakást, 3 db szelektív hulladékgyűjtő szigetet, megépí-
tettük az ország első cigányzenész emlékművét.

Megvalósítottunk 24 fő parkgondozó képzését, 3 fő foglalkoztatását 
(a Közösségi Ház és a Szabadidőpark működtetéséhez), civil szervezete-
ink bevonásával a projektet népszerűsítő programokat, rendezvények 
szerveztünk.

Konzorciumi partnerünk, a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft., vala-
mint közreműködő szervezetként az Észak-Alföldi Regionális Fejlesz-
tési Ügynökség Nonprofit Kft. segítette a munkánkat.

A projekt legfontosabb célkitűzése a kiegyensúlyozott városfejlesztés. 
A városrész sikeres rehabilitációjának nemcsak szemtanúi lehetünk, 
hiszen a közösségi tér mindenki számára nyitva áll. Közel két éve, 
2012. június 22.-ei átadása óta csodálhatjuk és használhatjuk a párját 
ritkító szabadidő parkot. A projekt zárására tapasztalatokat szereztünk 
arról, hogy a rehabilitált városrész gondozását és óvását rábízhatjuk a 
lakóközösségre. Az önkormányzat a megteremtett értékek hasznosítá-
sában, fenntartásában elkötelezett, elismerve a közel kétéves tapaszta-
lat eredményeit, mindenben segítséget nyújt a sikerek folytatásához.
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Megkezdődött a kiemelt projekt kivitelezése

2014. április 1-től új helyre költözött
a hulladékszállítással kapcsolatos ügyintézés Jászfényszarun

A vállalkozási szerződés aláírását követően az FK Raszter Zrt. (szék-
hely: 3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73.) megkezdte az építkezési mun-
kálatokat a 05/168 hrsz.-on, a Jászfényszarura beérkező 32. sz. főút-
hoz közel, a 3106 főút mentén. Jelenleg a talajrendezési munkálatok 
zajlanak.

A projekt eredményeként létrejön 12,34 ha infrastruktúrával teljes 
körűen ellátott terület, 1634 m2 alapterületű Vállalkozói Ház, benne 
tartós bérbeadásra szánt 6 db műhellyel, 15 db irodával. Bővül a Jász-
fényszaru Ipari Centrum Kft. szolgáltatási palettája: rendezvényterem 
és tárgyaló bérlést, rendezvényszervezés lehetőségét, üzemeltetési (ta-
karítás, informatikai, irodai) szolgáltatásokat, étkeztetést kínál az Ipari 
Parkban működő vállalatok számára. Az irodákat várhatóan bérlő cé-
gek üzleti tevékenységeikkel tovább gazdagítják az Ipari Parkban elér-
hető szolgáltatásokat. Megkezdődtek a kiajánlások, továbbá több lehet-
séges befektetővel és bérlővel már folyamatban vannak a tárgyalások.

A fejlesztés célja a befektetők vonzása, a már betelepült vállalkozá-
sok versenyképességének javítása, a vállalatközi együttműködések inf-

rastrukturális hátterének biztosítása, valamint a letelepült vállalatok 
helyi gazdaságba történő erőteljesebb integrációjának elősegítése a 
Jászfényszaru Ipari Park infrastruktúrájának, szolgáltatásainak komp-
lex minőségi fejlesztésével.

A beruházás az ÉAOP-1.1.1/C-12-2012-0001 azonosító számú, a 
„Jászfényszaru Ipari Park komplex fejlesztése – I. ütem” című projekt 
keretein belül valósul meg. Várható befejezés 2014. év vége.

Mészáros Anita projektmenedzser
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

2013. január 1-től Jászfényszaru város területéről a lakossági hulla-
dékgyűjtést és szállítást a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. végzi. A hulladékgyűjtés-
sel és szállítással kapcsolatos ügyintézést 2013-ban a kft. végezte: Jász-
fényszarun kihelyezett ügyintézés formájában meghatározott napokon 
a Dózsa György utca 22. szám alatt, Hatvanban pedig a kft. székhelyén 
(Szepes Béla utca 2.). 2014. év elején a jászfényszarui ügyintézés még 
a Dózsa György utcában történt, azonban ez 2014. április 1-től meg-
változik.

Kihelyezett ügyfélfogadás Jászfényszarun 2014. április 1-től: 
Jászfényszaru, Szabadság út 4. szám alatt található Kör Diszkont 

bejárata melletti iroda (TRV Zrt. irodája, azaz a víz-szennyvíz 
ügyek intézésének helyszíne).

A kihelyezett ügyfélfogadási napok 2014. évben április 1-től a mellé-
kelt táblázat szerint módosul.

A Hatvanban történő ügyintézésre továbbra is lehetőség van a kft. 
székhelyén (Hatvan, Szepes Béla u. 2.) nyitvatartási időben (hétfő 
8–18, szerda és péntek 8–16).

Ügyfélfogadáson kívüli kapcsolattartási pontok: tel.: 37/341-785.
Helyszíni hulladékdíj befizetésre, továbbá többlet hulladék kihe-

lyezéséhez zsák vásárlására is lehetőség van a kihelyezett ügyintézőnél 
ügyfélfogadási napokon.

Urbán Csaba
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

környezetvédelmi referens, projektmenedzser

Jászfényszaru havi 2 alkalom

minden hónap 2. és 4. keddi napján

 Hónap Nap óra

 április 8. kedd 12–16
  22. kedd 12–16
 május 13. kedd 12–16
  27. kedd 12–16
 június 10. kedd 12–16
  24. kedd 12–16
 július 8. kedd 12–16
  22. kedd 12–16
 augusztus 12. kedd 12–16
  26. kedd 12–16
 szeptember 9. kedd 12–16
  23. kedd 12–16
 október 14. kedd 12–16
  28. kedd 12–16
 november 11. kedd 12–16
  25. kedd 12–16
 december 9. kedd 12–16

A költészet napján
Pódiumra és felolvasó estre várjuk az irodalombarátokat ápri-

lis 11-én, pénteken 17 órakor a Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár földszinti klubtermébe.

A pódiumon a helyi versmondók bemutatkozása után mindenki fel-
olvashatja kedvenc versét. 

Legyen a vendégünk egy meghitt estére! Katinka
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1. számú szavazókör (új általános iskola, Szabadság út 32.)
tagok: Gebura Istvánné
 Szent István út 48.

 Kiss Krisztián
 József Attila út 10.
 Zsólyomi Nikolett
 Szabadság út 69.

póttagok: Török Imréné
 Széchenyi út 42.

 Sápi Zoltánné
 Csokonai út 40.
 Virágné Luklider Enikő
 Damjanich út 9.

2. számú szavazókör (régi általános iskola, Szabadság út. 2.)
tagok: Kovács Lászlóné
 Gólya utca 2.

 Basa Éva
 Széchenyi út 50.
 Megyaszai Józsefné
 Attila út 19.

póttagok: Kiss Lászlóné
 József Attila út 10.

 Folyóné Rimóczi Márta
 Bajcsy-Zsilinszky út 18.
 Mezeiné Folyó Angéla
 Ifjuság utca 23.

3. számú szavazókör (művelődési ház, Szent István út 1.)
tagok: Csizmadiáné Rubint Mária
 Vasvári Pál út 4. I/3.

 Póta László Ferencné
 Somogyi Béla út 4.
 Szászi Józsefné
 Bethlen Gábor út 37.

póttagok: Dobainé Tusor Zsuzsanna
 Somogyi Béla út 37.

 Ézsiásné Róka Mária
 Széchenyi út 52.
 Hangosiné Réz Mária
 Szent István út 66.

4. számú szavazókör ( Papkastély, Szabadság út 77.)
tagok: Zsámbokiné Dugonics Krisztina
 Petőfi Sándor utca 9.

 Török Tamás
 Eötvös Lóránt utca 9.
 Duruczné Török Zsuzsanna
 Bocskai István tér 6.

póttagok: Fehérné Lukács Valéria Mária
 Dobó István út 33.

 Harangozó Zoltánné
 Vasvári Pál út 61.
 Reichenbergerné Földvári Anita
 Csokonai út 33.

5. számú szavazókör (új általános iskola, Szabadság út 32.)
tagok: Ocskó-Sós Imre
 Szabadság út 114.

 Dobák Zoltán Istvánné
 Déryné utca 12.
 Fias Ferencné
 Déryné utca 2.

póttagok: Víg Erzsébet
 Szent László út 37.

 Káposzta Sándorné
 Ifjuság utca 27.
 Szilágyi Jánosné
 Mikszáth Kálmán utca 3.

Választás – 2014
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a 118/2014. (III. 05.) képviselő-testületi határozattal az alábbiak szerint 

választotta meg a szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait.

Rendőrségi hírek
Tisztelt Olvasó!
Jászfényszaru város közleke-

dési helyzetét vizsgálva kiemelt 
fontosságú a tanítási időszak-

ban az iskolai intézmények környezetében 
tapasztalható jármű- és gyalogosforgalom.

A közlekedés biztonsága javítása érdekében 
közösen tennünk kell annak érdekében, hogy 
a reggeli órákban közlekedők törekedjenek a 
szabályok betartására, és ne történjen közle-
kedési baleset.

Az idei évben a korábbi évek gyakorlatát 
követve az iskolakezdést követően a szokásos 
módon segítjük a gyalogosforgalmat a nagy 
iskola előtt található kijelölt gyalogos-átkelő-
helynél. A tanítási időszakban törekszik ható-
ságunk lehetőség szerint minden napon jelen 
lenni a reggeli időszakban.

A tevékenységbe bevontuk az általános is-
kola 6. osztályos tanulóit, akik a feladat meg-
kezdését megelőzően elméleti és gyakorlati 
képzésben részesültek annak érdekében, hogy 

biztonságosan hajtsák végre a meghatározot-
takat.

A gyermekek érdeklődve készülnek a fela-
datra, és többségük örömmel és felelősséggel 
hajtja végre a gyalogosforgalom segítését. 
Mielőtt megkezdték a munkát, a szülők vé-
leményét is kikértük annak érdekében, hogy 
olyan gyermekek kerüljenek a programba, 
akik kellő felkészültséggel rendelkeznek egy 
ilyen felelősséggel járó foglalkozáshoz.

A Jászfényszarui Polgárőrség tagjai is aktí-
van részt vesznek ebben a baleset-megelőzési 
programban. A polgárőrök az ún. kisiskola 
előtt segítik a gyalogosforgalmat az ott kiala-
kított kijelölt gyalogos-átkelőhelynél.

A feladat végrehajtása során a lakossággal, 
azon belül a gyermekekkel történő kommu-
nikáció is megvalósul, amit szintén kiemelten 
fontosnak tartok.

Összességében a fentiekben leírt jelenlét a 
baleset-megelőzési célokon túlmenően bűn-
megelőzési programot is érint, a rendőrök 

közterületi jelenlétével. A la-
kossági visszajelzések pozitív-
nak tekinthetők.

Kérem a járművel közleke-
dőket, hogy kellő toleranciát tanúsítsanak a 
kisrendőrökkel szemben, ezzel segítve a közös 
cél megvalósulását, a biztonságosabb közúti 
közlekedést Jászfényszarun.

Mutassanak példát egymásnak és a gyer-
mekeknek, akik ezt látva hasonló magatar-
tást fognak tanúsítani a közúti közlekedésük 
során.

A gyanúsan viselkedő idegeneket azon-
nal jelentsék a rendőrségnek!

Nehezítsük meg együtt a bűnelkövető 
személyek tevékenységét!

Elérhetőségek: Telefon: 107
Rendőrőrs: +36-70/330-7626

Fax: 57/422-138
Terenyi Imre rendőr főhadnagy,

rendőrőrsparancsnok
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Választás – 2014

Tiszta Magyarországot! Ménkűt a Parlamentbe!

Ma még tehetünk a szabadságunkért, a fejlődésért
– holnap már nem biztos.

2014. március 18-ig két képviselőjelölt juttatta el bemutatkozását ill. programismertetőjét szerkesztőségünkbe.
Ezeket tesszük közzé az alábbiakban.

Ménkű Ottó vagyok, a Lehet Más a Politika képviselőjelöltje 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 2-es számú, jászsági választókerü-
letében. Jászberényben születtem 1968-ban, szülőföldemhez sok 
szállal kötődök. Weblapokat tervezek, programozok és tanulok, 
mert a sok szakmám, képesítésem mellé szeretnék egy diplomát 
is. Szabadidőmben szeretek kertészkedni, barkácsolni, olvas-
ni, kirándulni. Vidéken élőként természetes számomra az öko-
gondolkodás. A jász ősök harmóniában éltek a természettel, szent-
ként tisztelték a földet. Magyarország csak erős vidékkel újulhat 
meg, kerülhet ki a válságból. 

Az Ön támogatását szeretném kérni április 6-án a választáson ah-
hoz, hogy az LMP-vel megvalósíthassuk régi álmunkat: Magyaror-
szágon mindenki számára elérhető legyen az emberhez méltó élet. 
Az elmúlt időszak legnagyobb hibáit lehetne sorolni a demokrácia 
leépítésétől kezdve a társadalmi igazságtalanságokig. Ha sürgősen 
csak egy problémát oldhatnék most meg, az a devizahitelezés len-
ne. Ez a csalássorozat ugyanis nem csak a devizások ügye. Tönk-
retette a forintot, az ingatlanpiacot, a jogállamiságot. Elképzelhe-
tetlen szintre emelte a korrupciót, és ezermilliárdokat húzott ki 
nemcsak a hitelesek, hanem az állam zsebéből is.

A válságból való kiutat jelentené az egyre erősödő helyi öko-
tudatos kisgazdaságok megteremtése. Olcsó és silány, messziről 
érkező élelmiszerek helyett a helyben megtermelt, kiváló árukat 
kell helyzetbe hozni.

Hiszek a tudásalapú társadalomban. Központosítás helyett a vi-
déki intézmények korszerűsítését, a helyi, a regionális gazdasághoz 
történő alkalmazkodását tartjuk szükségesnek.

A felsőoktatásba bekerülő fiataloknak használható, versenyké-
pes tudást kell kapniuk, amivel mindenhol megállják a helyüket. 
Fontosnak tartom, hogy a saját sorsukért felelősséget vállaló, a 
demokrácia játékszabályait ismerő, kreatív fiatalok kerüljenek ki 
az iskolapadból, akik álmaikat Magyarországon valósítják meg, és 
nem kényszerülnek külföldre.

Helyi szinten erősödő, alulról szerveződő közösségekre van 
szükség, amelyeknek van beleszólásuk a közügyekbe, és harmó-
niában a környezettel, emberközpontúbb társadalmat építenek a 
Jászságban.

Úgy gondolom, hogy állampolgárként mulasztást követünk el 
akkor, ha rezzenéstelen arccal nézzük végig az ételosztásoknál kí-
gyózó sorokat, a gyermekéhezés tömegessé válását a 21. századi 
Magyarországon.

Hibázunk, ha a kapzsi bankárok által kifosztottak nyomorát lát-
va csak egy cinikus mosolyra telik, és nem háborodunk fel a trafik 
mutyin, a NAV-botrányon, korrupciós ügyeken. Elérkezett az idő, 
hogy tavasszal mozduljunk meg, és helyes döntést hozzunk a sza-
vazófülkében!

Választói felhatalmazás esetén hatékony támogatást tudok adni 
az LMP korrupcióellenes harcához, és szeretnénk elérni, hogy le-
gyenek végre valódi felelősségre vonások.

Ne feledje! Ha már nem bírja a vöröset és savanyú a narancs. 
Válassza a zöldet!

Ha tiszta Magyarországot akar: Ménkűt a Parlamentbe!

Szekeres Imre vagyok, a kormányváltó erő képviselőjelöltje. Kö-
szönöm azoknak, akik aláírásukkal támogatták jelöltségemet. Bár 
nem a Felső-Jászságban voltam képviselő, ismerhetnek, hiszen sok 
ügyet közösen oldottunk meg Kis Zoltánnal és Gedei Józseffel.

Tisztában vagyok azzal, hogy nagy a felelősségem, mint a kor-
mányváltó erő képviselő-jelöltjének. A jászsági emberek életét is az 
egyre növekvő szegénység, a kilátástalanság, a megfélemlítés jelle-
mezte az elmúlt években. Bár itt Jászfényszarun nem volt érezhe-
tő a fideszes szolgabírók erőszakossága és arroganciája, de máshol 
igen: beleszóltak az emberek életébe, maguk is bevallották, hogy a 
pártérdekek számukra fontosabbak a jászsági emberek érdekeinél.

Tudom, hogy mi is hibáztunk, de tanultunk is a hibáinkból – és 
természetesen az itt élők szabadságát, méltóságát mindig tisztelet-
ben tartottuk. Tudom, hogy a sok csalódott embernek nehéz rá-
vennie magát, hogy április 6-án elmenjen szavazni, és sokan félnek 
is. De mégis meg kell tenni, mert csakis így adhatjuk vissza az 
emberek méltóságát, az önkormányzatok és az iskolák szabadságát. 
Sokan mondják nekem, hogy még négy ilyen évet nem bírnak ki. 
Egyetértek velük és megértem őket: még négy ilyen évet nem bír 
ki Magyarország és a Jászság! Ma még tehetünk a szabadságun-
kért, ma még megállíthatjuk őket! A hosszú távú, nyugodt építke-
zés mellett olyan intézkedésekre is szükség van, amelyek azonnali 
javulást jelentenek az itt élők számára. Képviselőként kezdemé-
nyezni fogom, hogy 100 ezer forint legyen a minimális nettóbér, 
vagyis legalább ennyit mindenki hazavihessen. Visszaadjuk a 
munkavállalók megnyirbált jogait is, mert ma kiszolgáltatottak. 

Csökkentjük az alapvető élelmiszerek árát, hiszen ez a legnagyobb 
teher mindenkinek. Biztosítjuk, hogy a nyugdíjak megőrizzék az 
értéküket, és emberségesen rendezzük a rokkantnyugdíjasok hely-
zetét. Visszaadjuk a méltányos gyógyszertámogatást, sőt a kisnyug-
díjasok évi 24.000 forint támogatást kapnak gyógyszervásárlásra. 
Megszüntetjük a kórházakban a várólistákat, és a jászberényi Szent 
Erzsébet Kórház működésének feltételeit is javítjuk. Emellett kez-
deményezni fogom, hogy kiemelt fejkvótát kapjanak azok az ön-
kormányzatok, amelyek saját erőből létesítenek idősek bentlakásos 
otthonát. Kiemelten fontosnak tartom a rászoruló gyermekek in-
gyenes étkeztetését és azt, hogy támogassuk a tankönyvvásárlást 
és utazásukat. Biztosítani fogjuk, hogy sportcentrumok és sport-
termek létesülhessenek a településeken, elősegítve a mindennapi 
testnevelés és a tömegsport szükséges feltételeinek megteremtését.

A Jászságot újraindítjuk, mint egy lefagyott számítógépet! Meg-
építjük a Jászberényt elkerülő út III. ütemét; valamint felújítjuk 
a 31-es és 32-es utat. A kilenc legfontosabb mellékút felújítása is 
tervem, ezek között szerepel a Zsámbok, Vácszentlászló felé vezető 
3106-os út felújítása is a jászfényszarui csomóponttól a Pest me-
gyei határig.

A térség képviselőjeként segíteni fogom, hogy Jászfényszarun az 
ipari parkba és az ott megépülő vállalkozóházba új vállalkozások 
települjenek, és minél több megélhetést jelentő munkahely léte-
süljön.

Ez az én programom, ehhez kérem az Ön támogatását!
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Tankerületi hírmondó
A kormányhivatal március végéig megha-

tározza és közzéteszi az iskolák felvételi kör-
zetét, az iskolai beiratkozás idejét, melyet az 
óvodákban, iskolákban ki fognak függeszte-
ni. Az általános iskola köteles felvenni azt a 
tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye a körzetében 
található. A köznevelési intézmények a hely-
ben szokásos módon, a kialakult gyakorla-
tuknak megfelelő formában és időkeretben 
szervezik a saját tájékoztató napjaikat, nyílt 
tanítási napokat, bemutató foglalkozásokat.

Az általános iskolai beiratkozás ideje:
· 2014. április 28. (hétfő) 8-18 óra között
· 2014. április 29. (kedd) 8-18 óra között
· 2014. április 30. (szerda) 8-18 óra között

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentu-
mok szükségesek:

· a gyermek lakcímkártyája (állandó be-
jelentett lakcím hiányában tartózkodási 
hely igazolása)

· az iskolába lépéshez szükséges fejlett-
ség elérését tanúsító igazolás (Ez az iga-
zolás lehet: óvodai szakvélemény, nevelési 
tanácsadás keretében végzett iskolaérett-
ségi szakértői vélemény, sajátos nevelési 
igényű gyermekek esetében a Szakértői 
Bizottság szakértői véleménye.)

· egyedi esetekben nyilatkozat a közös szü-
lői felügyeleti jog gyakorlására.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont Jászberényi Tankerület koordinálása 
alatt működő iskolákban megkezdődött a 
hit- és erkölcstan oktatás szervezése, előké-
szítése, melynek tájékoztató napjára március 
első felében kerül sor. Ekkor tájékoztatják 
az egyházi jogi képviselők a hitoktatás iránt 
érdeklődőket. Áprilisban az iskolák össze-
gyűjtik a nyilatkozatokat, melyben a szülők 
megjelölik, hogy gyermekük erkölcstan vagy 
hit- és erkölcstan oktatásban kíván részt ven-
ni a jövő tanévben.

Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rende-
let értelmében tankerületünk megszervezi az 
úszásoktatást a helyi tantervben szereplő érin-
tett évfolyamok számára, melyet a tanév végéig 
megvalósítanak, s ennek költsége nem terheli 
a szülőket. Mivel a rendelet felmenő rendszer-
ben kerül bevezetésre, az évek során egyre több 
tanuló részesül majd úszásoktatásban.

Az elismerésre méltó pedagógiai munka 
eredményeként a pedagógusok 34%, majd 
3,59%-os béremelést kaptak. A Jászberényi 
Tankerületben az áttanítással, az intézmé-
nyek közötti áthelyezéssel törekszünk a sza-
kos ellátottság hiányának csökkentésére. A 
pedagógus életpályamodell szerinti tovább-
lépés lehetőségeiről, a pedagógus minősítési 
rendszerről szakmai tájékoztatást szerveztünk 
az érdeklődők számára, tanácsadással folya-
matosan segítjük a pedagógusok munkáját.

A köznevelési intézmények települési ön-
kormányzatai segítségünkre voltak a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programok megismertetésé-
ben, amelyekre alapozva elkészítettük a Jász-

berényi Tankerület Köznevelési Esélyegyen-
lőségi Programját.

A 12 tagintézményből álló Jászsági Általá-
nos Iskola intézményvezetői választási eljárá-
sa zökkenőmentesen zajlott, s eredményesen 
lezárult. Az összetett iskola vezetőjeként Pesti 
Péter került felterjesztésre, s az Emberi Erő-
források Minisztere által átruházott hatáskör-
ben a köznevelési államtitkár által került kine-
vezésre 2014. február elsejétől. A pályáztatási 
folyamatban véleményezési jogával éltek a 
nevelő testületek, szülői munkaközösségek, 
diákönkormányzatok, a működtető önkor-
mányzat és a nemzetiségi önkormányzat.

A tankerület fenntartásában működő isko-
lák diákjai számos dobogós helyezést értek 
el a megyei versenyeken az első félévben, 
sokan közülük országos versenyekre jutottak 
tovább. Az eddig lezajlott versenyek kiemel-
kedő eredményei (a teljesség igénye nélkül):

· „Weihnachten in Deutschland” országos 
német nyelvű pályázat 1. helyezés

 (Jászárokszállás)

· Tiszán innen, Dunán túl megyei népdal-
éneklő verseny 1. helyezés

 (Jászárokszállás)
· Úszás megyei diákolimpia 1. helyezés 

(Jászárokszállás)
· Hivatalok Napja rajzpályázat 1. helyezés 

(Jászárokszállás)
· Diákolimpia jászsági mezei futóverseny 

3 db csapat 1. helyezés különböző kor-
csoportban, 4 db 1. helyezés egyéni kü-
lönböző korcsoportban (Belvárosi Iskola, 
Jászberény)

· Mikulás Kupa 2 db 1. helyezés különbö-
ző korcsoportban (Belvárosi Iskola, Jász-
berény)

· VIII. Jász Kupa Nemzetközi Ifjúsági 
Sakkverseny 2 db 2. helyezés (Jászfény-
szaru)

· Országos Sakkverseny 1. helyezés, 2 db 
2., 2 db 5. helyezés (Jászfényszaru)

· Gyermek Sakkozók Országos Versenye 
2 db 1., 2 db 2., 3., 6. helyezés

 (Jászfényszaru)

· A zeneiskolák továbbképző évfolyamaira 
járó tanulók VIII. Országos versenyének 
döntőjébe jutott 2 fő (Palotásy János Ze-
neiskola – Jászberény)

· „Édes anyanyelvünk” Kárpát-medencei 
döntő 22. helyezés és különdíj

 (LVG, Jászberény)
· Országos képregénypályázat
 2 db 2. helyezés (LVG, Jászberény)
· Lábtenisz Európa Bajnokság 3. helyezés 

(LVG – Jászberény)
· Diákolimpia kézilabda országos elődöntő  

3. helyezés (LVG, Jászberény) 
· Megyei Bolyai Matematika Csapatver-

seny 2 db 1. helyezés (LVG, Jászberény)
· Bolyai Matematika Csapatverseny orszá-

gos döntő 6., 16. helyezés
 (LVG, Jászberény)
· Nemes Tihamér számítástechnikai ver-

seny területi fordulója 1. helyezés
 (LVG, Jászberény)
· Diákolimpia Országos Döntő légipuska 

sportág 1. helyezés (LVG, Jászberény)

· Jakucs László Földrajzverseny országos 
döntőjébe jutott 2 fő (LVG, Jászberény)

· OKTV 2. fordulójába jutott 10 fő
 (LVG, Jászberény)
Természetesen a versenyeken kívül számos 

más lényeges esemény is történt az iskolák-
ban, a fenti lista csak ízelítőt ad azokból az 
eredményekből, amelyekre az intézmények 
büszkék lehetnek.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont Jászberényi Tankerület és a Palotásy 
János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 
2014. április 16-ára meghirdette az V. Me-
gyei Gitárversenyt.

A Jászberényi Tankerület fenntartásában 
működő iskolák pedagógusai közül egyre 
többen élnek a lehetőséggel, hogy az intéz-
mény kínálata bővüljön, tanórán kívüli prog-
ramokat biztosítsanak. Ennek érdekében 
élnek a pályázati lehetőségekkel – amelyek-
ről a tankerület munkatársai folyamatosan 
tájékoztatást adnak, s amelyekben segítséget 
nyújtanak. (folytatás a 10. oldalon)

Tankerületi vezetők látogatása Jászfényszarun. Fotó: Menyhárt Éva



10 MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2014/3

Tankerületi Hírmondó

Online könyvkölcsönzés, játék, és kreativitás!

(folytatás a 9. oldalról)
A folyamatban lévő és beadott pályáza-

tok, a teljesség igénye nélkül: Határtalanul 
program, Erzsébet-programok (táborozá-
sok), Nemzeti tehetségprogramok, Nemzeti 
Család- és Szociálpolitikai Intézet által kiírt 
gyermekrendezvények, táborok támogatása, 
Út a szakmaválasztáshoz TÁMOP 2.2.7 ki-
emelt pályázat, Útravaló Macika ösztöndíj 
program, Hazai és nemzetközi testvériskolai 
kapcsolatok kialakítása TÁMOP 3.3.14 és az 
Egészségre nevelő és szemléletformáló élet-
mód programok TÁMOP 6.1.2 pályázat.

A megvalósítás fázisában van a „Jászsá-
gi konzorcium a gyerekek, tanulók sikeres 
együttneveléséhez” című TÁMOP 3.4.2. 
A/11-2-2012-0020 jelű befogadást segítő 
projekt, mely segítségével javíthatók a part-
neri kapcsolatok, az együttműködések, a sa-
játos nevelési igényű gyerekek esélyteremtése 
érdekében, szakszerű együttnevelés történik a 
többségi intézmények hálózatában. A projekt-
ben óvodák, általános iskolák és középiskola 
közös esélyteremtő munkája valósul meg.

A Tankerület Jászberényi Apponyi Albert 
Általános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola tagintézményeiben 2013. május 
1-je és 2015. április 30-a között valósul 
meg a „Jászsági iskolák fejlesztése” című, 
TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0168 azonosító 
számú innovatív projekt. Az elnyert támo-
gatás: 300.000.000 Ft, amelyből a 24 hónap 

alatt a 12 tagintézmény változatos progra-
mokat, fejlesztést és jelentős eszközbeszer-
zést valósít meg. Az intézmény kiemelkedő 
tevékenységet folytat a tankerület által ko-
ordinált pályázatban. Ennek köszönhetően 
számos olyan program zajlik, amelyek más 
forrásból nem valósulhattak volna meg. Több 
száz gyermeknek nyílt lehetősége arra, hogy 
térítésmentesen vehessen részt kiránduláso-
kon, sporteseményeken, erdei iskolákban, 
sítáborokban, külföldi utazásokon, lovas ok-
tatáson, nyelvi vetélkedőkön, egészségnapo-
kon, kulturális eseményeken.

Beszerzésre kerültek újszerű és hagyomá-
nyos pedagógiai oktatást támogató eszközök, 
a mindennapos testnevelés bevezetéséhez 
kapcsolódó és IKT multimédiás és prezentá-
ciós eszközök. Korszerű oktatási módszerek, 
jó gyakorlatok, új tartalmak kerülnek beveze-
tésre a tanmenetben, pl.: nemzeti hagyomá-
nyok, helytörténeti ismeretek feldolgozása; 
nemzetiségi népismereti programok; csalá-
di életre nevelést segítő innováció; minden 
tagintézményben megvalósul tanévenként 
legalább egy hagyománnyá tehető iskolai ese-
mény.

Tankerületünkben a településeken lévő ci-
vil szervezetek is segítik a hazai és az EU-s 
források bevonását, kiegészítve az iskolák 
tanórai és tanórán kívüli tevékenységének 
kínálatát. A teljesség igénye nélkül pl.: Test-
vérvárosi találkozók, Iskolánk tanulóiért 

Alapítvány: Nemzeti Család- és Szociálpoli-
tikai Intézet által kiírt gyermekrendezvények 
támogatása, a Bedekovich Lőrinc Népfőis-
kolai Társaság: „Hagyomány és kreativitás 
a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán 
kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru 
térségében a fenntarthatóság jegyében” című 
TÁMOP-3.2.13-12/1.-2012-0499 azonosító 
számú projektje.

A nevelési intézményekben elismerésre 
méltó tevékenység zajlik, amelyet minden 
kollégának köszönünk. A nagyobb állami 
felelősségvállalás, a tananyag egységes szabá-
lyozása, a felzárkóztató és tehetséggondozó 
programok, a minden tanuló számára elér-
hető délutáni foglalkozások olyan intézkedé-
sek, amelyek az esélyek kiegyenlítését, a jobb 
minőségű és méltányos köznevelési rendszer 
megalapozását szolgálják. Munkánk során 
előtérbe helyezzük a szakmai fejlesztést, a ha-
tékony munkát, amelyet az intézményekkel, 
a szülőkkel együtt tudunk elérni.

Kérem továbbra is a pedagógus kollégá-
kat, szülőket, hogy kérdéseikkel forduljanak 
hozzánk bizalommal, mindannyian azon va-
gyunk, hogy az oktatás színvonalát emeljük, 
a gyerekek számára biztonságos, eredményes 
oktatást, nevelést biztosítsunk.

Birinyi János tankerületi igazgató
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Jászberényi Tankerület
5100 Jászberény, Szabadság tér 16.

2013 decemberében megérkeztek az iskola 
könyvtárába az új informatikai eszközök, ja-
nuártól már ismerkedtek a gyerekek a szoft-
verekkel. A TIOP 1.2.3-A/11-2012-0282 
számú, „Iskolai és Gyermekkönyvtár Jász-
fényszaru – informatikai fejlesztése” pályázat 
megvalósítása során lehetővé vált a beállított 5 
db MSI gépen a netezés, az új szerver és a Szi-
rén program pedig a könyvtári távhasznála-
tot, illetve könyvtárközi kölcsönzést is támo-

gatja. Az eszközökhöz könyvolvasó szkenner, 
és központi nyomtató-másoló, szünetmentes 
táp, és egy mobil vonalkód leolvasó is érke-
zett. Ezekkel a könyvtár digitalizálása, is le-
hetővé válik. A könyvnyilvántartás, leltározás 
ideje, töredékére csökken a könyvek vonalkó-
dos leltári beszámozása után. Az érintőkép-
ernyős gépház nélküli MSI gépekhez grafikai 
szoftverek (Flash, Illustrator, InDesign, Ps, 
Dw, Adobe Acrobat, Corel DRAW) adnak 

teret a kreatív gyerekek alkotóvágyának. Az 
ABBYY FineReader 11 karakterfelismerő a 
beszkennelt szövegek, könyvek raszteres ál-
lományát karakteres állománnyá alakítja át, 
míg az OFFICE szöveges, táblázatos, prezen-
tálós munkát tesz lehetővé. A MAGic prog-
ram pedig biztosítja, hogy vakok és gyengén 
látók is könnyedén kijussanak a világhálóra. 
A fejlesztés 2013. 12. 31. óta érhető el az Is-
kolakönyvtárban.

Az iskolában Berze Lászlóné könyvtárossal 
és Koscsák Róbert informatika tanárral be-
szélgettünk:

Az interneten kívül milyen programokat ta-
nulnak, használnak a gyerekek a legtöbbször?

A gyerekek a böngésző programokat hasz-
nálják a legtöbbször, mivel az interneten na-
gyon sok oktató- tanuló program és tananyag 
érhető el. A tanuláshoz nagy segítséget jelent 
az interneten fellelhető dokumentumok, le-
írások.

Feladattól függően a felsőbb évesek a szö-
vegszerkesztő és prezentációkészítő progra-
mokat használják, amivel órai munkákat, 
előadásokat készítenek.

Milyen segítséget jelent a fejlesztés a könyv-
tár életében?

A könyvtárban lévő PC –k sajnos elavultak. 
Ezek az új gépek nagy segítséget jelentenek, 

(folytatás a 11. oldalon)
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Próbafutam
Színház a Kisiskolában

Online könyvkölcsönzés, 
játék, és kreativitás!

VETERÁN
ÉS KÜLÖNLEGES JÁRMűVEK

KIÁLLíTÁSA ÉS FELVONULÁSA
JÁSZFÉNySZARUN

Első rendezvényünket
2014. május 1-jén a Sportpálya melletti 

füves területen rendezzük.
Program:

 9:30 Kiállítás kezdete
  Szavazás
  „A legszebb jármű” díjra
 13:30 Jármű felvonulás a városban

A felvonulásban
nemcsak veterán járművek vehetnek részt!

Bővebb információ és jelentkezés:
Pál Károly – Tel.: 06-30/865-3941

Lovász Dénes – Tel.: 06-30/374-3399
Szeretettel várjuk a jármű kiállítókat

és érdeklődőket!

HELyESBíTÉS
Februári lapszámunk anyakönyvi rovatá-
ban tévesen jelent meg egy újszülött neve. 

A kisbaba neve helyesen: Mezei Gerda.

(folytatás a 10. oldalról)
mert gyorsabbak és a legújabb programokat 
is tudják futtatni. Plusz megismertetik a gye-
rekekkel az érintő képernyő előnyeit, lehető-
ségeit, amit az eddigi számítógépekkel nem 
lehetett megoldani. Mivel a gépek a könyv-
tárban vannak, így jobban motiváltak, hogy 
olvassanak is. Hiszen tapasztaltam, hogy míg 
gépre várakoznak, gyakran kezükbe veszik a 
sláger könyveket.

Mik az elvárások ebben a tanévben?
Elvárás, hogy a gyerekek megismerjék az új 

eszközök kezelését.
Megtanulják azokat a „gesztusokat” amivel 

irányítani lehet egy érintő kijelzős számítógé-
pet. Minél gyakrabban használják a tanórák-
ra való önálló felkészüléshez az informatikai 
eszközöket. Minden eszköz adott a pálya-
munkák, versenyek, vetélkedők prezentáció-
inak megalkotásához. A napközis csoportnak 
a szabadidős tevékenység hasznos eltöltéséhez 
ad sokoldalú lehetőséget. A hátrányos helyze-
tű gyerekek így átlagban heti 3 órában lehe-
tőséget kapnak az eszközök használatára.

A programok jellegéből fakadóan tananyag 
lesz-e a vizuális látásmód fejlesztése?

A tananyagot meghatározza a NAT, ami-
től eltérni nem lehet. Ehhez a témakörhöz a 
legközelebb a rajzolás és mozgókép készítés 
című tananyag van, amit minden 7. és 8. év-
folyamos tanuló tanul.

Mikor juthatnak a gyerekek a gépekhez? 
Van-e valami beosztás?

A könyvtár nyitva tartási idejében heti 22 
órában. Ha csoportos igény merül fel foglal-
kozásra, tanórára, akkor ezen túl is.

Fáy Dániel

Elsősorban a játékosság elvét követve. A 
Napsugár és a Szivárvány óvodások és óvó 
nénik idén is nagyon lelkesen készültek az 
ünnepre. Képeskönyvek nézegetése közben 
a gyerekek megismerkedhettek a magyar hu-
szárokkal, kardjukkal, öltözetükkel, a nemze-
ti színekkel, várakkal, csatajelenetekkel. Al-
kalomhoz illő dalokat, verseket tanulhattak.

Március 15-e kapcsán több nevelési-oktatá-
si intézményben is megemlékeztek a szabad-
ságharcról.

Míg az iskolások a koszorúzást segítették 
elő, addig az óvodások játékos formában 
ismerkedtek az ünnepi hagyományokkal. 
A Napsugár Óvoda és a Szivárvány Óvoda 
csoportjaiban kokárda- és csákókészítéssel, 
nemzeti színű zászlók festésével készültek, 

hangolódtak rá az akkori kor életére és ese-
ményeire, valamint jászviseletben menetel-
tek gyermekeink. Egy óvodás életében egy 
történelmi eseményt könnyebb élménnyé, 
megérezhetővé tenni, ha eljátszhatják a hoz-
zájuk közel vihető történéseket. Óvodapeda-
gógusaink igyekeztek az egész hetet az ünnep 
köré tervezni.

A 3–7 éves gyermekek számára is fontos, 
hogy életkori sajátosságaiknak megfelelő mó-
don részesei legyenek nemzeti ünnepeinknek. 

Érezzék, hogy az ÜNNEP mindig másabb, 
különlegesebb nap életünkben, tisztelgünk, 
megemlékezünk régi korok hőseiről sajátos 
módon, korukhoz illően, megteremtve ezzel 
csíráját a szülőföld, a haza szeretetének.

Pető Petra

KÜLÖNLEGES SZíNHÁZI ÉLMÉNy 
VÁRJA JÁSZFÉNySZARUN!

A Városnapi zsongás
című rendezvénysorozat keretében 2014. 

április 30-án, szerdán 18 órakor a Kisis-
kola színháztermében két egyfelvonásos 
darabot láthatnak az érdeklődők. 

írta és játssza: Várszegi Tibor
A belépés ingyenes!

A bot
Zene: Mezei Szilárd (brácsa, bőgő)
Kellék: Mezei Zsófia,
 Muntyán (Traktoros) Jóska
„Ha a mezőn két kezeddel rátámaszkodsz a 

bot felső végére, eggyé válhatsz a mezővel. A 
karjaid a bot által a földet érik, lelked-szelle-
med találkozhat a földével: segít, hogy őseid-
utódaid, múlt és jövő jussanak eszedbe. Nem 
cselekedsz, megállapodsz. Szemlélődsz a bot 
jelentette világközépen. Kurgán vagy, vagy 
Szentlélek-templom, az Atya teremtménye. 

Ez a bot világának 
a kezdete.

Ha a mezőn meg-
ragadod a bot alsó 
végét, irányt mu-
tatsz, vagy lesújtasz, a jelennek pillanataiban 
cselekedsz. A karod a levegőbe lendül, akár-
ki-akármi van körülötted, cselekedetedben 
mégis magad vagy. Megváltoztatod a világod, 
ember vagy: Krisztusarcú vagy Júdásképű. Ez 
a bot világának a vége.”

(ismeretlen szerző)

A világosság világa
avagy nem a világ világossága
„Képzeld azt el, hogy a csillagok csak lyu-

kak az égbolton,
Amelyeken keresztül a Mennyek Dicsősége 

feltárul a ragyogó Fény csóváiban!”
Esszénus Béke Evangélium, harmadik könyv, 

Az esszénus testvériség elveszett tekercsei.

Szeretettel várja az érdeklődőket a Petőfi 
Sándor Művelődéi Ház és Könyvtár!

Március 15. – De hogyan is jelenhet meg
ez a nap az óvodában?
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Lezárultak az év legrangosabb megyei döntői egyéni és csapatverseny-
ben. Először az egyéni versenyre került sor Szolnokon február 22-én.

Iskolánk tanulói közül 11-en vettek részt rajta. Nagy volt a tét, hi-
szen aki a maga korcsoportjában megnyeri ezt a versenyt, az a május 
30-tól június 1-ig tartó Budapesten megrendezett országos versenyen 
képviselheti iskolánkat, öregbítheti Jászfényszaru jó hírét. Az elsőbbsé-
get sikerült is megszereznie Kovács Lillának a lány II. korcsoportban. 
7 megszerezhető pontból 7-et meg is szerzett. Gratulálunk neki isko-
lánk nevében a szép eredményéhez, és drukkolni fogunk neki az or-
szágos megmérettetésen is. Tavaly ott is szép eredményt ért el, hasonló 
sikereket kívánunk az idei versenyre is. Ezen kívül még 5 éremmel 
gazdagodtunk ezen a versenyen, igaz ezek már nem aranyan csillogtak, 
de a tavalyi eredményt ezzel felülmúltuk, így szerezve örömöt Muhari 
István edzőnek is. István szeptember óta készíti fel lelkiismeretesen a 
gyerekeket a versenyekre. Köszönjük Jászfényszaru Önkormányzatá-
nak és a KLIK jászberényi kirendeltségének, hogy a gyerekek előme-
netelét segíti, támogatja.

Nyers Lili leány I. korcsoportban, Kotán Eszter leány II. korcso-
portban, Berényi Levente fiú III. korcsoportban ezüstérmet szerezett.

Füle Viktória I. korcsoportban, Szücs Levente IV. korcsoportban a 
bronzérmet hozhatta el.

Nyers Dániel éppen hogy lecsúszva a dobogóról 4. lett a III. korcso-
portos fiúk között. Polatschek Péter 6. helyezett lett az II. korcsopor-
tos fiúknál, ugyanitt középmezőnyben végzett Novodomszky Tibor, 
míg Balázs Léna 9. lett az II. korcsoportos lányok között. Egy első 
osztályos kisfiút is indítottunk alig féléves sakktanulás után Kiss Ger-
gely személyében, aki rögtön a 12. nagyon előnyös helyet szerezte meg 
az I. korcsoportos fiúk között.

Nem könnyű leülni 9 órakor a sakkasztalhoz és du. 2 óráig játszani 
kis szünetekkel 7 fordulón keresztül. Sok figyelmet, koncentrációt, tü-
relmet kíván a gyerekektől.

A megyei csapatdöntőre március 8-án került sor ugyancsak Szolno-
kon. A tét itt sem volt kisebb: bejutni az országos versenyre, melyet 
idén is Szombathely fog megrendezni május 16-18-án. Tavaly egy 
csapatunk bejutott, így reménykedtünk az idei szép eredményben is. 
Nem csalódtunk a gyerekekben.

Egyes számú alsós leánycsapatunk meg is nyerte a versenyt. A csapat 
tagjai voltak: Kovács Lilla, Nyers Lili, Kotán Eszter és Füle Viktória. 
A csapatversenyen elért kimagasló eredményéért elismerő oklevelet 
kapott még Lilla és Lili.

Kettes számú alsós leánycsapatunk legnagyobb örömünkre bronzér-
met szerzett. Kimagasló az eredményük, hiszen ők csak 3-an indultak, 
és 2 fiatal versenyző is volt a csapatban. A csapat tagjai voltak: Balázs 
Léna, Bollók Lívia, Ézsiás Réka Napsugár.

Felsős fiúcsatunk is a bronzérmet szerezte meg, csupán fél ponttal 
lecsúszva az ezüstéremről. A csapat tagjai voltak: Polatschek Péter, 
Novodomszky Tibor, Nyers Dániel, Berényi Levente, aki kiemelkedő 
eredményéért oklevelet is kapott és Szücs Levente.

Ennek a versenynek a 2. fordulóján kaptuk a szomorú hírt, hogy 
Gáspár Imre, aki 3 évig volt a gyerekek edzője, hosszú betegség után 
elhunyt. A verseny végén bejelentették ezt a veszteséget, ami Jászfény-
szarut és a megyei sakkot érte (sok gyereket tanított megyeszerte), 
majd egy perc néma felállással tisztelgett mindenki az emléke előtt.

Szeretnénk azt hinni, hogy az ,,égi sakkmezőkön” Te is láttad a gye-
rekek sikerét, hogy minden gyereked érmet vitt haza.

A gyerekek megszerzett érmei által Imre bácsi örökre itt maradsz 
velünk.

,, Aki ember volt, küzdő, tiszta ember,
 változzék át bár porladó rögökké,
 az élőkben tovább él – mindörökké.”
  (Csepeli Szabó Béla)

Kép és szöveg: Fáczán Izabella

Sakk diákolimpiai sikerek
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Március 12-én van Gergely napja. E napon az iskolába járó gyerekek 
végigjárták a falu házait. Hívogatták, toborozták az iskoláskorú gyere-
keket, mely során adományokat kértek a tanító és az iskola számára, és 
közben énekeltek, verset is mondtak. Ezt a szép hagyományt idézték 
fel az általános iskola 1.a osztályos tanulói Kovács Lászlóné tanító néni 
vezetésével. Jelmezt öltve magukra felelevenítették azokat az időket, 
amikor még nem volt kötelező az iskolába járás, toborzással kedveltet-
ték meg a diákéletet. A rövid műsor után az iskolások az óvodásokkal 
együtt játszottak, fogócskáztak, ejtőernyőt röptettek.

Földvári Edit

„ Szent Gergely doktornak,
 Híres tanítónak
 Az ő napján,

 Régi szokás szerint
 Menjünk isten szerint
 Iskolába.”

A Napsugár Óvoda Maci csoportja és a Szivárvány Óvoda Csigabiga 
csoportja az iskola könyvtárában találkozott. Mesét hallgattak, köny-
veket nézegettek, kipróbálták a számítógépes játékokat.

A könyvtárlátogatás után megemlékeztek az 1848-as szabadságharc-
ról a Petőfi-szobornál.

Földvári Edit

„Haj, kisze, haj; haj, kisze, haj. Elűzzük a betegséget, behozzuk az 
egészséget, haj!” Február 28-án a Napsugár Óvodában télűző-tavasz-
köszöntő kiszebábégetésre került sor. Minden évben a nagycsoportos 
gyermekek idézik meg ezt a hagyományt. Idén a Méhecske csoport 
készült műsorral. A kiszebáb elhelyezése után versekkel, dalokkal, egy 
kis tánccal űztük el a telet. Sor került egy tavaszi mese dramatizálására 
is, melynek címe A kismadár, aki nem akart énekelni. Végül meg-
gyújtottuk a kiszebábot, melyet előző nap folyamán a gyermekekkel 
együtt készítettünk el. A kiszebábra elhelyeztünk kis cédulákat, melyre 
minden csoport felírhatta, milyen rossztól szeretnének megszabadulni 
ebben az évben (pl.: veszekedés, szegénység, csúnya beszéd stb.).

Az égő kiszének verset mondtunk, majd tánccal csalogattuk elő a 
napot, ami mindenki nagy örömére ki is sütött a műsor végére!

Földvári Dorottya

A Szivárvány Óvoda Katica csoportos gyermekei ellátogattak Ézsiás 
Vencel portájára.

Az apró vendégek megnézhették, milyen darabokból áll a huszár 
egyenruha. Megtanulhatták a ruhadarabok nevét, felpróbálhattak 
egyet-egyet. A szablyát, a zászlót kezükbe vehették. Lószerszámokkal 
ismerkedtek, a bátrabbak etethették, megsimogathatták a lovakat. 
Vencel mesélt nekik a huszáréletről, az 1848-as szabadságharcról.

Földvári Edit

Testvércsoportok találkozása

Kiszebábégetés
a Napsugár Óvodában

Ismerkedés a huszársággal

Ovis hírek
iskolába hívogató gergelyjárás a szivárvány Óvodában
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2014. február 22-én tartotta a Napsugár 
Óvoda az immár hagyományossá vált farsan-
gi mulatságát. A legkisebbektől a legnagyob-
bakig minden korosztály lázasan készülődött. 
A farsangot megelőzően megismertettük a 
gyerekekkel a farsangi szokásokat, hagyomá-
nyokat.

Farsangi díszbe öltöztettük az óvodát, ez-
zel is jelezve a közelgő ünnepet. Készültek a 
farsangi álarcok, szemüvegek, elkezdődött a 
bohócok „sorozatgyártása”. A konyhából far-
sangi fánk illata járta be az óvodát. A farsan-
got megelőző két hét az önfeledt mulatozás 
hete. Versenyjátékokat, ügyességi játékokat 

játszunk, dalokat, verseket tanulunk, ezzel 
is ráhangolódva a farsangra. Minden cso-
port igyekszik a közös műsort minél jobban 
megtanulni, eltáncolni. A kicsik mellett ez-
úttal minden csoportból a szülők is közös 
tánccal készültek. A próbák alatt még jobban 
összekovácsolódik a társaság, hiszen ezek a 
műsorok igazi csapatmunkában készülnek, 
kikapcsolva ezzel is a részt vevő szülőket a 
mindennapok gondjaiból.

A farsangi bálon aztán minden csoport 
bemutathatta a műsorát. A pici Sünik ug-
rabugra nyuszikként léptek a színpadra, a 
Maci csoportosok Afrika tájaira varázsoltak 
bennünket, a Ficánkák pedig egy valóságos 
baromfiudvart jelenítettek meg kakasostól, 
tyúkostól. A legnagyobb Méhecskék a dzsun-
gelharcosok vadászatát és sámántáncát adták 
elő. A gyerekeket a szülők műsora követte. A 
sünis szülők tengerparti jelenetet táncoltak 
nekünk, a macis anyukák a vadnyugati élet-
ből jelenítettek meg egy részletet. A ficánkás 
szülők bebizonyították, hogy azt a bizonyos 
szőnyeget ülve is fel lehet csavarni, a méhecs-
kés szülők pedig megmutatták, hogyan kell 
feketén-fehéren látni a világot. A szülőket a 
Jacko tánccsoport két kis táncosa követte, 
majd az óvó nénik és a dajka nénik pingvi-
nekké változva tréfálták meg karmesterüket.

A műsorok után közös pingvintánc, majd 
tombolahúzás következett.

Köszönet a szülőknek a süteményekért, 
szend vicsekért, szörpökért. Köszönjük min-
den kinek, aki eljött, és a belépőjegyek meg-
vá sárlásával, valamint a tombolajegyek 
meg vá sárlásával hozzájárult farsangi bálunk 
si ke réhez. Köszönet azoknak a szülőknek, 
támogatóknak és kedves vendégeknek, akik 
tom bolatárgy-felajánlással sok-sok kisgyer-
meknek szereztek örömet ezen a délutánon.

Dobákné Kati

Értesítjük a kedves Szülőket, hogy Jászfény-
szaru Város Óvodai Intézményének tagóvo-
dáiba a 2014/2015-as nevelési évre történő 
óvodai beíratásokra az alábbi időpontban 
kerül sor: 2014. április 7-től-április 11-ig, 
8 órától 16 óráig. Minden gyermeket a 
Napsugár Óvodában veszünk előjegyzésbe.
Cím: Jászfényszaru, Kossuth út 2.

Kérjük, a beíratáshoz hozzák magukkal a 
gyermek születési anyakönyvi kivonatát, vala-
mint a TAJ kártyáját és lakcím kártyáját.

Várjuk azokat a gyermekeket, akik 2015. 
május 31-ig töltik be  harmadik életévüket.

Ácsné Csontos Mária Intézményvezető

Januári lapszámunk 21. oldalán a Szivár-
vány óvoda képei felett a Napsugár óvoda 
felírat szerepelt tévesen.

Ovis hírek
Farsangoltak a Napsugár ovisok

Óvodai beíratásÍgy ünnepeltünk...

Pontosítás

Első osztályosok a Petőfi-szobornál. Fotó: Kovács Lászlóné
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Lezárult az olvasáskultúra fejlesztésére irányuló könyvtári pályázat

Wass Albertre emlékezve

2014. február 28-ával lezárult a TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0068-
as számú „A jövőben olvasunk? A jövőnek olvasunk! Az olvasóvá 
nevelés, az olvasáskultúra fejlesztésének hagyományos és új útjai” 
című pályázat megvalósítási ideje. Összegezzük, mit kaptunk a pá-
lyázattól, mit adhattunk a pályázat segítségével, mivel gazdagodtunk, 
milyen tanulságokat tudunk levonni. Először is, amiért vállalkozott a 
könyvtár a pályázat megírására:

· a szorosabb kapcsolatok kialakítása a városban működő, de szol-
gáltatásainkat nehezebben elérőkkel;

· új közösségi tér kialakítása, modern bútorokkal;
· továbbképzés lehetősége;
· számos színes és lélekemelő program.

Rengeteg tartalmas ismeretség kötődött, régi barátságok erősödtek 
meg. Igyekeztünk megvalósítható, életszerű dolgokat tervezni, olya-
nokat, melyek régi vágyaink (pl. olvasótábor), kerestünk partnereket, 
akiknek szintén voltak remek ötleteik, innovatív gondolataik.

Megvalósítási időszak: 2012. szeptember 1. – 2014. február 28.
Az Európai Unió és az Európai Szociális Alap, valamint a Magyar 

Állam által nyújtott támogatás összege: 21.030.950 Ft
Az alábbiak valósultak meg, illetve kerültek megvásárlásra a pályázat 

során:
· együttműködés az Idősek Napközi Otthonával, ahol 16 hónapon 

keresztül heti két program keretében (filmvetítés, kézműves fog-
lalkozás, olvasás kihelyezett könyvtári polc segítségével, társasjáték 
klub) az idősek tartalmas szabadidős elfoglaltságainak megvalósí-
tását finanszírozta a pályázat

· fiókkönyvtár a Keleti városrész közösségi házában, heti 1 alkalom-
mal kölcsönzési lehetőség a könyvtár kihelyezett könyveiből, vala-

mint mentálhigiénés beszélgetések havi egy alkalommal
· előzetes szükségletfelmérés, célcsoportelemzés (interjúzás és kér-

dőívezés segítségével)
· új bútorok a kölcsönzői térben (kölcsönzői pult, kanapé, gyerek-

sarok) és az olvasóteremben (számítógépes asztalok és helytörténe-
ti sarok)

· könyvtári honlap, TextLib szoftverfejlesztés
· web2-es felületek használata (facebook, tumblr) illetve helyisme-

reti blog indítása (a honlapról elérve)
· olvasótábor: Az emlékek őre című könyv feldolgozása 12–15 éves 

korú gyerekekkel, közös kirándulás
· alkotótábor: Legyen tiéd a könyv! címmel, ex libris készítése fel-

nőttekkel
· író-olvasó találkozók: Lackfi János, Fábián Janka, Fáy Dániel
· felolvasóestek
· szakmai előadások: Skrabski Fruzsina  (újságíró- do ku men tum-

filmes), Szve tel szky Zsuzsanna (szociológus), Andrek Andrea 
(pszichológus), Tegzes Tünde (biblioterapeuta)

· A magyar népmese hete, mely alatt óvodásokat és alsó tagozatos 
gyerekeket vártunk diafilmvetítéssel, kézműveskedéssel a Gyerek-
jóléti Szolgálat bevonásával.

· Születés hete programsorozat a Védőnői Szolgálattal együtt, mely-
nek során szakmai előadást, felolvasóestet szerveztünk.

· szakmai továbbképzés 2x2 alkalommal
– Felkészülés a korszerű használóképzésre 60 órás tanfolyam
– Interaktív portálok üzemeltetése könyvtári környezetben 

60 órás tanfolyam
– Felkészülés a különböző felhasználói célcsoportok olvasásfej-

lesztésére 60 órás tanfolyam
– Konnektivizmus – hálózati tudásépítés a könyvtárosok gyakor-

latában 60 órás tanfolyam
· lamináló gép, fülhallgatók, laptop, e-book olvasó, tablet, A/3-as 

vágógép, hangfalszett, külső merevlemez, pendrive vásárlása
Nagy Ildikó könyvtáros, projektmenedzser

Jászfényszarun ötödik alkalommal csatlakoztunk e nagyszerű kezde-
ményezéshez.

Idén 48 helyszínen kezdődött egy időben a felolvasás.
A Himnusz közös eléneklése után Hegedűs Gergely András köszön-

tője segítette a ráhangolódást.

Részlet hangzott el A kastély árnyékában, a Hagyaték, az Adjátok 
vissza a hegyeimet, a Kard és kasza, az Eliza, a Tizenhárom almafa, a 
Vérben és viharban és az Elvész a nyom című művekből.

A prózai részletek között verseket is olvastunk fel: Előhang, Látha-
tó az Isten, Hangulatok, Emlékezés egy régi márciusra, Dal, Erdélyi 
hitvallás.

Kellős Éva: Anyanyelv című verse nagy sikert aratott legifjabb felol-
vasónk tolmácsolásában.

Összesen négy órányit olvastunk fel, 25-en töltötték velünk az estét. 
Volt aki végig kitartott, s volt aki csak egy-két órát időzött közöttünk. 

Néhányan minden alkalommal részesei, de most is jöttek új felolva-
sók, hallgatók is.

Boldogról Dobre Ferenc és felesége idén „vándor maratonistákként” 
járták körbe az észak-magyarországi felolvasóköröket.

Értékes gondolatokat, tapasztalatokat osztottunk meg egymással.
A rákoscsabaiak kérdései talán nálunk is érvényesek:
„Elkeseredünk, hogy mivé lesz a világ, de ki tiltja meg, hogy gyerme-

keinknek meséljünk elalvás előtt? Hogy a gyermekszobából kivigyük 
a tévét? ...Hogy étkezéskor kapcsoljunk ki mindent és csak egymásra 
figyeljünk?....” Hangosiné Réz MáriaFo
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Márciusi népszokások
A tavasz a megújulás, a természet újjászületésének időszaka. A nappa-

lok egyre hosszabbak, enyhül az időjárás, mi is félretesszük a nagykabá-
tot. A madarak csivitelésétől egyre hangosabbak a kertek és a mezők. 
Ez az az időszak, mikor emelkedik az átlaghőmérséklet, hosszabbodni 
kezdenek a nappalok, és szeszélyessé válik az időjárás.

Ebben az évszakban esik a legtöbb eső, ennélfogva a nagy áradások 
is erre az időszakra esnek. A középkori magyar naptárakban a március 
mint Böjtmás hava szerepel, mivel a nagyböjti időszak második része 
legtöbbször erre a hónapra esik. Rovásírásos emlékeink Kikelet hava 
néven említik

Március 8.:
Nemzetközi nőnap
A nők iránti tisztelet és 

megbecsülés kifejezésének 
napja, amelyet 1917 óta 
(Magyarországon 1948 óta) 
minden évben ezen a napon 
tartanak. A nemzetközi nőna-
pot az ENSZ is a világnapok 
közt tartja számon. A nőnap 
eredetileg a mai virágos, ked-
veskedős megemlékezéssel 
szemben munkásmozgalmi 
eredetű, harcos, a nők egyen-
jogúságával és szabad mun-
kavállalásával kapcsolatos de-
monstratív nap volt.

Március 9.: Franciska
Azt tartják, amilyen időjárás uralkodik ezen a napon, olyan lesz egész 

márciusban.

Március 12.: Gergely
A naphoz kapcsolódó legismertebb népszokás a gergelyjárás. Ezen a 

napon emlékeztek I. Gergely pápára, az iskolák patrónusára. Eredete 
a XVI. századra nyúlik vissza, amikor a tanulók maguk és tanítóik 
számára adományokat gyűjtöttek. Gergely napjához időjárás- és ter-
mésjóslás is kapcsolódott. Ismert szólás van arra, ha ezen a napon esik 
a hó: „Megrázza még szakállát Gergely.” 

Március 15.: Nemzeti ünnep
Az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc ünnepe; a Ma-

gyar Sajtó napja. Jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét fejezi 
ki. Március 15-én minden megemlékező nemzeti színű kokárdát tűz 
ruhájára. 1848-ban ezen a napon tört ki a forradalom Pesten, és ek-
kor nyomtatták ki az első szabad sajtó termékeit, a 12 pontot és a 
Nemzeti dalt.

Március 18.: Sándor
Az első meleget hozó szent napja: Sándor, József, Benedek zsákban 

hozza a meleget. Ám ha üres ez a zsák, nem kapod, csak harmadát. Ha 
Sándor napján szép az idő, jó termés várható. Egyes kutatók szerint 
egy régi római hiedelem cseng vissza a szólásban. Aeolus, a szelek atyja 
bőrzsákba zárva tartotta a szeleket. Ha azok kiszabadultak, a hajók a 
tengeren felborultak, az emberek elpusztultak.

Március 19.: József
József napján hajtották ki a jószágot először a legelőre, de véglegesen 

csak György napján hagyták kinn, egészen őszig a szabadban. József 
napján szólalnak meg először a madarak is, mert ezen a napon „Szent 
József kiosztotta nekik a sípot”.

Ezen a napon repülnek ki először téli bezártságukból a méhrajok. 
A néphit szerint, ha a méhek sűrűn kitelepednek a kas vagy a kaptár 
szájára, akkor jó idő lesz.

A gólyák is ekkor térnek vissza hosszú útjukról, és ha érkezésükkor 
piszkos a tolluk, abból bő termésre, a fehér tisztaságukból pedig szűk 
esztendőre lehetett következtetni. Amilyen az idő József napján, olyan 
lesz Péter-Pálkor. Észak-Magyarországon a József-napi rossz idő sok 
halottat jövendölt arra az évre.

Március 21.: Benedek
A tavasz első napja. Ha ezen a napon dörög az ég, száraz lesz a nyár. 

A Benedek napján ültetett hagymát augusztus 24-én szedték fel, majd 
a háztetőre rakták, ahol hét napig érte napsugár, hat éjszaka harmat. 
Ennek a hagymának a főzetét elsősorban a tífuszos betegek gyógyí-

tására tartották alkalmasnak. Ezen a napon a 
Nap a Jupiter és a Neptunusz által uralt Halak 
csillagjegyből a Mars bolygó hatalma alatt álló 
Kos jegyébe lép.

Március 25.:
Gyümölcsoltó Boldogasszony napja
A katolikus egyház ezen a napon emlékezik az 

„angyali üdvözletre”, vagyis arra a bibliai törté-
netre, hogy Gábor főangyal megvitte Názáret-
be Máriának a hírt, hogy gyermeknek ad majd 
életet. A karácsonyt pontosan kilenc hónappal 
megelőző Gyümölcsoltó Boldogasszony napját 
Európa-szerte megünneplik. Általános szokás, 
hogy ezen a napon kell oltani, szemzeni a fákat.

Internetes források felhasználásával
összeállította: Szilágyiné Marika
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Gyógynövény- és fűszerkert a ház körül – II.
Megjött a tavasz! Ezt nem csak a naptár 

alapján állítjuk (március 21. a tavaszi nap-
forduló, a tavasz első napja), hanem ezt a 
tényt a természet csalhatatlan jelei is alá-
támasztják. A nap fénye már melengető, a 
kertekben, ligetekben az erdei pintyek haj-
naltól napestig koncerteznek, virítanak a 
nárciszok, illatoznak a jácint virágai. Ez az 
időszak a fás növények telepítésének ideje 
is. Ültessünk fás gyógynövényeket is, pl. a 
kerítés közelébe vadrózsát és bodza cserjét.

A vadrózsa melegkedvelő növény, több-
nyire hegyvidéken fordul elő. Így pl. a 
Mátrában, erdőszéleken vagy erdei utak 
mentén találkozhatunk vele. Innen gyűjt-
hetjük be, kora tavasszal. A vadrózsa ter-

mése a csipkebogyó (hecsedli), melynek 
gyógyító hatása az igen magas C-vitamin 
tartalmán alapul. A csipkebogyóban 10 x 
annyi C-vitamin van, mint a citromban. 
Az erősen tüskés növény (nem tövis!) má-
jusban, júniusban virágzik. Ilyenkor sok 
méhet vonz magához. A termés gazdag 
C-vitamin tartalma mellett egyéb gyü-
mölcssavakat, magnéziumot és nyomok-
ban Á, B, K, és P (magas vérnyomás esetén 
az érfalak épségének megőrzésében van 
fontos jelentősége) vitaminokat tartalmaz. 
Felhasználása sokrétű: lekvárt, különfé-
le italokat készíthetünk belőle, a kertben 
termesztett gyümölcsét főként teaként fo-
gyasztjuk. A teakészítés leggyakoribb mód-
ja, hogy 2,5 dl langyos vízben két teáskanál 
bogyót bedobunk, néhány óráig állni ha-
gyunk, majd enyhén felmelegítve isszuk. A 
melegítéssel óvatosan kell bánnunk, mert 
a C-vitamin az erős hő hatására elbomlik.

A csipkebogyó augusztus végén kezd érni, 
ilyenkor még halványpiros, szeptember vé-
gére teljesen megérik, meggypirossá. Szárí-
tással tartósítjuk, meleg helyen, padláson.  

Száradás után barna papírzacskóban vagy 
fémdobozban tároljuk.

A feketebodza is fás növény, fája vagy 
cserjéje 2m magas is lehet. Erdőszéleken, 
utak mentén igen gyakori. Szép, sárgásfe-
hér virágai kellemes illatúak, az ágak végén 
helyezkednek el. A laza szerkezetű apró vi-
rágokból álló virágzat ún. bogernyő. Emi-
att a laza szerkezet miatt nagyon gondosan 
kell gyűjtenünk, ne rakjuk egymásra, ne 
préseljük össze őket. A szárításukat is ha-
sonló figyelemmel kell végezni, padláson, 
kifeszített hálóra aggatva vagy leterített fe-
hér papírra sorba rakjuk. A megfelelő szá-
rításkor a virágok megőrzik szép színüket. 
A bodza virágából készült tea kellemes, 
édeskés ízű és jó illatú, köhögéscsillapító, 
izzasztó hatású. A gyümölcse sötét színét, a 
sejtekben lévő antocián okozza, mely fon-
tos élettani hatású anyag. Gyakran készíte-
nek lekvárt belőle, amely enyhe hashajtó, 
vizelethajtó.

Mint azt a korábbiakban említettem, 
a kertünkben előforduló gyomnövények 
között sok, az egészségünk szempontjából 
jelentős gyógynövény is található. Ilyen 
például az előző számban ismertetett pon-
gyola pitypang. Az alábbiakban a nagy csa-
lánról szeretnék szólni.

Erdőkben, kertekben gyakori gyom. A 
gyógynövények szakértői „csodás növény-
ként” emlegetik. Beltartalmi tulajdonságai 
folytán ugyanis a szervezet egészséges mű-
ködésében fontos szerepet tölthetnek be. A 
nagy csalán évelő, kétlaki növény, ami azt 
jelenti, hogy a növények egy részében csak 
termős, más részében csak porzós virágok 
fejlődnek. Magas termetű növény (1 mé-
ter magasságot is elérhet), amelynek egész 
felületét csalánszőrök borítják. Ezek kova 
és kalcium tartalmú vegyületekből épülnek 

fel, és parányi injekciós tűre emlékeztetnek.  
Ha valaki vagy valami hozzájuk ér, a tűk 
hegye eltörik, és a bennük termelődő folya-
dék a bőrbe kerül. Ez többek között han-
gyasav és hisztamin, mindkettő allergén 
vegyület, és ez okozza a fájdalmas viszkető 
érzést. A csalán levelét, olykor az egész nö-
vényt gyűjtik, de csak a virágzás előtt.

Az egész növény tartalmaz többek között 
B, C, K és U vitaminokat, ásványi anyago-
kat pl. vas, magnézium, cink, réz. A „K” vi-
tamin vérzéscsillapító, az „U” vitamin véd a 
gyomorfekélytől. A fiatal hajtásokból vagy 
szárított levelekből készült teáját sokféle be-
tegség enyhítésére használják. Segíti meg-
előzni a tavaszi fáradságot, erős vizelethajtó 
hatásának fontos szerepe van a rák megelő-
zésében és gyógyításában. Belső és külső 
használata lényegesen enyhíti a reumás fáj-
dalmakat. Ha az egész növényből készítjük 
a főzetet, az a bőrproblémák megoldására, 
a hajhullás és korpásodás megszüntetésére 
szolgálhat. A csalánt gazdag beltartalma 
miatt gyakran használják háziállatok kicsi-
nyeinek táplálásához. Ha hosszabb ideig 
áztatjuk az egész növényt, akkor tápláló, 
rovarölő permetlevet kaphatunk. A lé leszű-
rése után visszamaradó növényi részek trá-
gyaként hasznosíthatók. Érdekesség, hogy a 
nagycsalán a lepkék szaporodásában is nagy 
szerepet tölthet be. Sok színes lepke a le-
veleire rakja le a petéit, a kikelő lárvák egy 
rövid ideig a csalán leveleivel táplálkoznak. 
A csalántea készítésének módja: 1 evőkanál 
szárított levelet, vagy 2-3 fiatal, friss hajtást 
leforrázunk 3 dl vízzel, a forrázatot 10-15 
percre lefedjük, szűrjük és fogyasztjuk. Le-
hetőleg műanyag szűrőt használjunk. Fi-
gyelem: 2 éven aluli kisgyermek és 70 éven 
felüli felnőtt ne igyon csalánteát!

Vízy Istvánné dr. Egresi Julianna

Vadrózsa

Feketebodza

Nagy csalán
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„Mentsük meg a Redemptio újságot!”

Időszalag 4. rész

Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója, a Redemptio lap 
alapítója és felelős szerkesztője fordult ezzel a felhívással a jász és kun 
települések honismereti lapjának olvasóihoz. „Mentsük meg közösen 
a Redemptio újságot! A jászok és a kunok az évszázadok folyamán oly 
sok nemes ügyért fogtak már össze. Úgy gondoljuk, a Redemptio lap 
jelen korunk jász és kun öntudatának olyan példaértékű megnyilvá-
nulási formája, amelyet nem szabad veszni hagynunk. Kérjük Önö-
ket, segítsenek új előfizetők szervezésében, és ha tehetik, segítsenek 
pénzbeli adományaikkal is. Bármilyen összeg nagy segítséget jelentene 
számunkra a lap megmentésében… Akinek lehetősége van az újság 
nyomdai megjelentetését anyagilag is támogatni, az adományát a Jász 
Múzeumért Alapítvány 10104260-07259252-00000008 számú szám-
lájára kérjük átutalni. Adomány tehető a Jász Múzeumban és postai 
csekk befizetésével is.”

A lap megjelentetését a Jász Múzeumért Alapítvány vállalta fel az 
elmúlt 21 évben. A két évtized alatt az újság megjelenésében és tartal-
mában jelentősen fejlődött. 2006-tól 24 oldalon színes kiadásban két-
havonként 1.000 példányban jelenik meg. A kiadáshoz az előfizetők 
300 Ft-tal példányonként járultak hozzá, a Nemzeti Kulturális Alap 
(NKA) pedig éveken át pályázati pénzzel segítette a kiadást.

Az NKA 2013-ban és ebben az évben is már nem tartotta támoga-
tásra érdemesnek a Jász Múzeumért Alapítvány pályázatát, a lap meg-
jelentetését nem támogatta.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete megalakulásától felkarolta, bonyo-
lítja az újság Jászfényszarun, az elszármazottak körében való terjeszté-
sét. Havi 40 példány értékesítését végezzük.

Kérjük tagjainkat, érdeklődőket, hogy fizessenek elő az újság-
ra 1.800 Ft/év összeggel, vagy egy-egy lapszámot 300 forintért 
megvásárolhatnak a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban, 
Hangosiné Réz Máriánál vagy Tóth Tibornál. Az elszármazottaknak 
igény esetén postán juttatjuk el a lapot.

Tóth Tibor

Folytatva az Időszalag bemutatását a soron következő kép II. András 
királyt (1205-1235) ábrázolja. A király a kezében az Aranybullaként 
ismert oklevelet tartja, melyet 1222-ben adott ki, és tulajdonképpen 
az első magyar alkotmányként is értelmezhetjük. A dokumentumot 
azért nevezik Aranybullának, hiszen fontosságára való tekintettel egy 
valódi arany bullával hitelesítették. András háta mögött keresztben 
végződő rudak láthatók, melyek arra utalnak, hogy András király a 
Szentföldre keresztes hadjáratot is vezetett.

A következő képen II. András fia, IV. Béla király (1235-1270) jele-
nik meg. Az uralkodó Magyarország történetének egyik legfontosabb 
alakja. Második honalapítónak is nevezzük, hiszen uralkodása során 
1241 és 1242 között az országot a mongol csapatok feldúlták, és az 

Alföld nagy részét elpusztították. Bélának azonban sikerült az országot 
talpra állítani és megerősíteni. Fontos megjegyezni, hogy a jászok és 
kunok a tatárjárás után, IV. Béla uralkodásának az idején kerültek le-
telepítésre. Az alkotáson két idősík jelenítődik meg. A háttérben várak 
lángolnak, ami művészi módon a tatárjárás pusztítását szimbolizálja. 
Az előtérben pedig IV. Béla király és a tatárjárás időszaka alatt született 
lánya, Margit látható, amint a szegényeket istápolják. Margit a király 
fogadalmát teljesítve apáca lett, és később a mai Budapest területén, 
a róla elnevezett szigeten, a Margit-szigeten élt a domonkos kolostor-
ban. Csodás élete miatt már életében szentnek tekintették.

Folytatva a sort a következő képen az Anjou-házba tartozó Nagy La-
jos király (1342-1382) és katonái jelennek meg Velencében. Kevésbé 
ismert, hogy Nagy Lajos király hadjáratai során 1378 és 1381 között 
sikeres háborút folytatott Velence városállamával szemben, melynek 
következményeként Magyarország többek között jelentős évi adót ka-
pott Velencétől.

A képen a városra utal a híres Szent Márk-templom és harangtornya. 
Az uralkodó Nagy előnevét mind magassága miatt kiérdemelte, hiszen 
atléta termetű volt, mind pedig politikája révén, ugyanis uralma alatt 
számos területet meghódított (Havasalföld, Moldva, Szerbia, Bulgá-
ria). Királysága alatt az apja életében megkötött szerződés szerint Len-
gyelország trónját is megörökölte, így a Magyar Királyság elérte legna-
gyobb kiterjedését, és Közép-Európa legtekintélyesebb államává vált. 
Ellenben téves az a mondás, miszerint Nagy Lajos idején hazánkat 3 
tenger mosta. Ugyanis Lengyelország határa ekkor még nem terjedt ki 
a Balti-tengerig. Viszont országunk határa, ahogy a történelem folya-
mán többször is, elérte az Adriai-tengert és a Fekete-tengert.

Szöveg: Farkas Kristóf Vince · Kép: Menyhárt Éva
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A XXI. Jubileumi FÉBE-bál
A hagyományoknak megfelelően február 

harmadik hétvégéjének szombatján, 15-én 
tartottuk a XXI. FÉBE jótékonysági mű-
soros estet és bált. Az elmúlt évi huszadik 
jubileumi bál után idén is jubileumot ün-
nepeltünk, hiszen húsz éve 1994. március 
14-én volt az első rendezvény.

A FÉBE elnöke köszöntötte a fővédnö-
köt, Csáky Lászlót, a Nemzetközi Gyer-
mekmentő Szolgálat Magyar Egyesület 
alelnökét; a díszvendéget, Bolla János 
jászkapitányt; a két műsorvezetőt, Cserhá-
ti Ágnest és Zsámboki Zsoltot. A vendég-
koszorú között köszönthettük Győriné dr. 
Czeglédi Márta polgármestert, dr. Voller 
Erika jegyző asszonyt, Kiss Gábor érde-

mes esperest, érseki tanácsost, Jászfénysza-
ru plébánosát, Oláh Tamást, a Samsung 
Electronics Magyar Zrt. képviselőjét, Ban-
ka Csaba újságírót. Tóth Tibor felidézte a 
húsz évvel ezelőtti eseményeket: az első bál 
tiszta bevétele, 73.300 Ft tette lehetővé, 
némi kiegészítéssel, hogy 100.000 Ft törzs-
tőkével létrehozzuk a „Jászfényszaruért” 
Alapítványt. A fővédnök Zsámboki Sán-
dor, Jászfényszaru szülöttje, a Földművelő-
dési Minisztérium főosztályvezetője, a mű-
sorvezető Ézsiás Vencel volt. A műsorban 
fellépett: Koltay József, Szabó Krisztina 
ének, Bordásné Kovács Katalin vers és Já-
ger János gitár. A báli zenét az ez alkalomra 
újjászerveződött Golf együttes (Mészáros 
László, Harnos Miklós, Ézsiás Sándor, 
Nádudvari László, Laczkó Lajos) és a fiata-
labb korosztályt reprezentáló FITT együt-
tes (Kónya István, Hornyák Péter, Nagy 
Tibor, Dalányi László, Zsámboki Ferenc) 
szolgáltatta. Az éjszaka folyamán tom-
bolasorsolásra, táncversenyre, bűvészetre 
is sor került. A bál reggel 6 óráig tartott. 
Csáky László megnyitó beszédében szólt 
a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
Magyar Egyesületének Jászfényszaruhoz 
kötődő kapcsolatairól, az elmúlt tíz évben 
a helyi gyermekeknek szervezett számtalan 
programról. Bolla János példaértékűnek 
nevezete a jász települések között városunk 
dinamikus fejlődését, a FÉBE sokszínű és 
gazdag programjait.

A két műsorvezető fogta össze a változa-
tos, színvonalas, 100 perces báli műsort. 
Barna Zsuzsanna énekművész, aki 2012-
ben a Krakkói Nemzetközi Sanzonverseny 
francia nagydíját nyerte el, a műsorban 
Edith Piaf eredeti nyelvén négy sanzonját, 
Charles Aznavour, Gilbert Bécaud slá-
gereit, a Moszkva parti esték című orosz 
népdalt énekelte nagy sikerrel, zongo-
rán kísérte Szuha Attila zongoraművész. 

Pankotay Péter operett-musical színész 
az Evita, a Nyomorultak, a Hair, a Légy jó 
mindhaláig musicalekből énekelt népszerű 
számokat, második blokkjában Eisemann 
Mihály, Kálmán Imre közismert melódiái 
hangzottak el. Tóth Mercédesz egy év-
tizede hegedül, Gömöri hallgatót, csárdt 
és friss csárdást hallhattunk tőle. Szabó 

Krisztina énekművész Mozart: Figaró há-
zassága című operájából Susanne Rózsaári-
áját énekelte. Nógrádi Tóth István előadó-
művész örökzöldeket, csárdásokat énekelt, 
közben Tóth Róbert Károly és Horváth 
Dorina táncművészek latin táncokkal szó-
rakoztatták a közönséget. Zsámboki Zsolt 
a hagyományoknak megfelelően bejelen-
tette a vacsorát.

A Vágó Bt. ízletes és bőséges vacsorájának 
elfogyasztása után a báli nyitótánc követ-
kezett, melyet az Iglice Gyermeknéptánc 
Együttes tagjai táncolták. A koreográfiát 
összeállította és betanította Péter Szilárd 
és Fazekasné Havrán Bettina táncpeda-
gógusok.

A nyitótáncot követően az est sztárven-
dégei, Korda György és Balázs Klára 
egyórás műsora következett, melyre a báli 
közönség táncra perdült.

Hajnal négy óráig a budapesti Wanted 
Band húzta a talpalávalót.

A tombolasorsolás után a Bál szépe bi-
zottság döntését Agócs Ferenc ismertette. 
A FÉBE-bál szépe címet igazoló tanúsító 
oklevelet Győriné Szabó Gabriellának, az 
udvarhölgy címeket pedig Czékus Veroni-
kának (Albertirsa) és Tóth Mercédesznek 
adta át. (folytatás a 20. oldalon)

Csáky László fővédnök megnyitó beszédét 
tartja, tőle balra Bolla János díszvendég

Tóth Mercédesz a báli műsorban hegedül

A Bál szépe és udvarhölgyei Tóth Mercedesz, Győriné Szabó Gabriella, Czékus Veronika



20 MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2014/3

A XXI. Jubileumi FÉBE-bál

(folytatás a 19. oldalról)
Az est tiszta bevétele 760.000 Ft lett, melyből 370 ezer Ft a 

Jászfényszaruért Alapítvány, 390 ezer Ft a FÉBE számlájára került.
Köszönet a rendezvény támogatóinak: Sprint-Log Kft., prof. 

dr. Dobák Miklós és családja Budaörs, Samsung Electronics 
Magyar Zrt., Győriné dr. Czeglédi Márta és családja, Csáky 
László, Saturnus Kft. Bp., Bali Kft., Tusor Kft., Bolla János 
Jászberény, Pál Bertalan Mezőtúr, Szabó Krisztina Hatvan, Zi-
lahi János Bp., Páldiné Pál Ilona Hatvan, valamint a műsorban 
tiszteletdíj nélkül fellépőknek, a tombolafelajánlóknak, a tombolát 
és belépőjegyet megvásárlóknak.

A rendezvényen Menyhárt Éva és a Pordán Fotó készített ké-
peket, amelyek Jászfényszaru város honlapján, valamint a Pordán 
Fotó facebook oldalán megtekinthetők, a kép jobb alsó sarkában 
található szám alapján lehet utánrendelni.

A www.febe.hu honlapon a galériában Menyhárt Éva által ké-
szített képeket nézhetnek meg az érdeklődők. Az estről több mint 
3 óra időtartamban felvétel készült, amelyet Tanczikó-Ruis Beat-
rix és a TRIÓ TV rögzített.

Tóth Tibor · Fotók: Menyhárt Éva

Nyitótánc – Iglice Gyermeknéptánc együttes tagjai

Szabó Krisztina énekművész Susanne Rózsaáriáját énekli

Nyolcvan év nagy idő, másfél emberöltő. 
Jászfényszarun ennyi idő telt el az óvoda 
létrejöttétől. Márkus János 1890-től 1926-
ig tanított Jászfényszarun, 1914-től nyug-
díjazásáig 12 tanéven át igazgató-tanító-
ként nevelt és oktatott.

Leánya, Mária óvónő és egy fia, Ödön a 
városházán tisztviselő volt. Családot egyik 
sem alapított. Márkus Mária Gabriella 
Jászfényszarun, 1897. szeptember 16-án 
született.

Szolnok vármegye tanfelügyelője en-
gedélyezte Márkus Mária óvónőnek ma-
gánóvoda létesítését Jászfényszarun.

„… ezennel engedélyt adok arra, hogy 
Jászfényszaru községben magán jellegű kis-
dedóvodát állíthasson és tarthasson fenn… 
Szolnok, 1934. február 26-án.” Ténylege-
sen a magánóvoda a Márkus szülői házban, 
a mai Hunyadi János utca jobb sarkán ál-
lott házban, 1934. április 23-án nyílt meg. 
A gyermeklétszám növekedésével a mai 
CBA helyén állt Szűcs Mihály, később Kiss 
Pál István tulajdonát képező házban folyt. 
1938. december 30-tól kinevezik helyettes 
állami óvónőnek, 1939. május 16-án álla-
mi segédóvónőnek. Rendes óvónő 1940. 
december 30-tól.

Később Nagy Bertalan adóügyi jegyző 
volt lakása, a Kossuth Lajos út 2. szám – a 
mai Napsugár Óvoda – alatt adott otthont 
a kisgyermekeknek. Az óvoda állami keze-
lésbe való vétele az óvónő számára kedvező 
volt, mert a fenntartási költségek ezentúl 
nem őt terhelték. Márkus Mariska néni, 
mert mindenki így hívta, 1957-ben ment 
nyugdíjba. Az óvoda ekkor lett államo-
sítva. Nyugdíjasként 13 évet élt, 1979. 
december 10-én 82 évesen Jászberényben 
hunyt el. Jászfényszarun a Szent Kereszt 
temetőben a szülői sírban nyugszik. Ma-
riska néni magánóvodájának első óvodásai 
közül már kevesen élnek, hiszen 1928 és 
1931 között születtek.

Az első óvónő, Márkus Marika em-
lékét ápolva tisztelettel kérem, akinek 
van a tulajdonában 1934 és 1957 között 
készült óvodai csoportkép, az hozzám 
(Tóth Tibor) a városházára szíveskedjék 
behozni.

Az eredeti fotókról másolatot készítek, 
és azonnal visszaadom. Az így összegyűj-
tött fotómásolatokból szeretnénk az év-
forduló kapcsán egy kiállítást összeállí-
tani, illetve az újság hasábjain néhányat 
közkinccsé tenni.

Tóth Tibor

Nyolcvan éve nyílt meg az óvoda

Márkus Mária 1975-ben lakásása kertjében.
Fotó: FÉBE-archívum
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Anno
Egy gyermek megfigyelései és tapasztalatai az 1930-as években II.

A Rákóczi úton (mai Szabadság út), a leány-
iskolától lejjebb állt a fiúiskola. Nagy abla-
kokkal, finom visszafogottsággal adta tudtára 
modernségét az arra járóknak.

Tőlük nem messze, a sarkon várta a vásárló-
kat Riesz Fülöp vasboltja (később Dajkó Imré-
né háza), fontos üzlet a földművelők számára.

A fiúiskolával szemben hosszú, sárga ház 
nyújtózkodott, eléggé kis ablakokkal, de előt-
te akácsor állt őrt. Itt sokat időztünk anyám-
mal, nagyanyámmal és Kertész Ilona nagy-
nénémmel. Látogatóba is eljártunk ide, és az 
ablaknál is sokat beszélgettek anyámék. Lung 
Gizi tanító néni (1883–1969) az ablakban 
könyökölt esténként, itt persze meg kellett 
állnia említett hozzátartozóimnak. Megjegy-

zem, hogy anyámat nagyon szerették ebben a 
faluban. Ő nem „tanítóné” volt a falusiak sze-
mében, hanem Kertész Mancika. Mindenkit 
ismert, és őt is ismerték és szeretett beszél-
getni, nagyon. „Mancika, kérem” – mond-
ták, és mindenkit meghallgatott. Tehát ez a 
„tanítóház” másokat is befogadott: itt lakott 
még Noge Gyula tanító bácsi (1902–1962) a 
mamájával. Fiatalember volt még akkor, ele-
gáns, ahogy én emlékszem rá, mindig térd-
nadrágban járt, lábszárán harisnya feszült, és 
nagyon fényes cipő a lábán. Kevés beszédű, 
de nagyon udvarias férfi volt. Gáláns lovag-
ként hódolt Havasi Panni tanító néninek.

A leányiskola felé állt még a Seress-ház (a 
mai takarékszövetkezet helyén), nagy, masz-
szív épület; itt lakott második tanító nénim, 
Seress Erzsébet. Engem negyedik elemiben 
tanított. Kissé már őszes haját lesimítva, há-
tul szigorúan összefogva hordta. Okos, szigo-
rú nő volt, talán inkább apácáknál tanítha-
tott volna – külső vonásai alapján.

A leányiskola zsibongó udvarát célozta meg 
a Seressék melletti házban (a Kördiszkont 

mellett  lebontott épület) lévő pékség. Az én 
csodálatos Kertész nagyapám minden áldott 
nap a nagyszünetben kiflit nyújtott be a ke-
rítés rácsai között nekem. Kedves gesztus, 
szeretni való gondoskodás volt részéről, ma is 
melengeti szívemet.

A leányiskolával szemben (a lebontott Ri-
móczi József-féle ház) egy nagy rőfösüzlet 
kellette magát, talán nem is véletlenül. Ha 
jól emlékszem Sternék tulajdonát képezte. 
Szerettem ide bejárni Kertész nagyanyámmal 
és nagynénémmel, akit a faluban mindenki 
a becenevén Lusikának nevezett. Tudtam, 
hogy ebben az üzletben mindig kaphatok 
ruhaanyagot, amit nagyanyám és nagynéném 
varrt meg számomra. Legtöbbször én ma-
gam választottam ki a nekem tetsző anyagot, 
megsimogathattam a feltekert „szépségeket”. 
Sternék fia, egy kedves fiatalember, talán még 
nem is volt egészen fiatalember, inkább csak 
nagyra nőtt gyerek, mégis ott segédkezett 
már az üzletben.

A főtértől nagyanyámék felé haladva egy 
csodálatos kert kötötte le a figyelmemet: 
Almássyék kertje. A házat (Pál Ferenc-féle, 
most önkormányzati tulajdonú ház) szép, szí-
nes ablakú veranda díszítette. A színes kis 
üvegkockák kiragyogtak az utcára. Almássy 
Gergely (1878–1935) bácsi kéményseprő-
mester volt, felesége pedig Rózsika néni. Ké-
ményseprő? Számomra ez eléggé titokzatos 
foglalkozásnak tűnt. Kívülről söpri a kémé-
nyeket, vagy belebújik? Ha anyámék meg-
álltak egy kis beszélgetésre Rózsika nénivel, 
mindig azt kívántam, hogy rikoltozzanak pá-
váik, és nyissák szét legyező farkukat. Kaptam 
is egy szép pávatollat Rózsika nénitől. Sokáig 
megvolt nálam, őrizte szivárványszíneit. Al-
mássy bácsi halála után Rózsika néni Vizsolai 
(Sándor) bácsihoz, a segédjükhöz ment fele-
ségül. A kert, a pávák megmaradtak, de mint-
ha nem ragyogott volna az egész úgy, ahogy 
korábban.

A sorozatot gondozza: Tóth Tibor

Seress Erzsébet (1902-1969) 1923-tól 1961-ig 
38 tanévet tanított Jászfényszarun.

Fotó: FÉBE-archívum

Nóge Gyula (1902 –1962) 1922-től 1962-ig 40 tanévet tanított Jászfényszarun.
A fénykép tanítványaival 1952-ben készült. Fotó: FÉBE-archívum

Lung Gizella (1883-1969) tanító, 193l-től címzetes igazgató 1905-től 1940-ig 35 tanévet
tanított Jászfényszarun. Az 1931/32-es tanévben 65 második osztályos tanítványával.

Az első sor közepén Lung Gizella tanító, címzetes igazgató, balján Ágoston Mária,
az elsősorban jobbról a második Boros Erzsébet. Fotó: Heidrich Gáborné Kuti Mária
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
„Szomorú az út, amely sírodhoz vezet,

Ahol megpihen dolgos két kezed.
Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen, szerényen.

A jóságos szíved nyugodjon békében.”
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

TÓTH SÁNDOR
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút 

hoztak, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

IN MEMORIAM
Varga János (1937–2013)

1937. június 3-án született Nyírmártonfalván. 
Nyolcan voltak testvérek, Ő harmadik gyermek-
ként látta meg a napvilágot. Édesapja erdész volt, 
már kiskorában megismerte az erdő szépségét és 
munkálatait. Általános iskolai tanulmányait Deb-
recenben folytatta, majd Szegeden az Erdészeti 
Technikumban szerzett erdész technikusi szakké-
pesítést. Édesapja korai halála miatt családfenn-
tartó lett.

Első munkahelye erdészként Kunhegyesen volt. 
1960-ban Jászfényszarura helyezték, hogy a Zagyván túl, homokos terüle-
teken létesítsen erdőt. Varga János volt településünk első erdésze, az Álla-
mi Erdőgazdaság alkalmazásában állt. 1961 őszén házasságot kötött Varga 
Mária tanítónővel, akit a homok tanyai iskola tanítójának neveztek ki. 
Házasságukból egy leány- és egy fiúgyermek született.

A hatvanas évek második felében a két termelőszövetkezet – a Béke és 
Lehelkürt téesz – a kis aranykoronájú területeken erdősítésbe kezdett. A 
Lehelkürt Mgtsz-ben 1974 végéig főállásban erdészeti feladatokat látott 
el, de a Béke Mgtsz-nél (majd az egyesült szövetkezetben) is a szakmai 
munkát, tervezést Ő végezte.

1980-ban családjával Debrecenbe költözött, a Felső-Tisza Erdő és Fafel-
dolgozó Állami Gazdaságnál erdőőrzési felügyelői munkakört látott el. Az 
1997. évi nyugdíjazását megelőző években Téglás erdőkerület vezetőjeként 
dolgozott.

Élete utolsó szakaszában súlyos és fájdalmas betegséget hordozott magá-
ban, amit nagy türelemmel viselt.

Még jelen volt 2013. szeptember 28-án a Vasút- és homok tanyai em-
lékkő- és emléktábla-avató ünnepségen. Még meglátta az általa telepített 
erdőrészeket, a volt erdészlakást, a szemben lévő iskolát, találkozott a régi 
kedves ismerősökkel.

Két hónap elteltével, november 27-én életét visszaadta teremtőjének.
Búcsúzunk tőle Hannes Tuch: Az erdő sóhaja című 1948-ben íródott 

versével, melyet Fekete István fordított magyarra.

„Vándor, ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezet!
Én vagyok tűzhelyed melege hideg, téli éjszakákon,
Én vagyok tornácod barátságos fedele, amelynek árnyékába menekülsz
a tűző nap elől, és gyümölcsöm oltja szomjúságodat.
Én vagyok a gerenda, amely házadat tartja,
én vagyok asztalod lapja,
én vagyok az ágy, amelyben fekszel, a deszka, amelyből csónakodat építed.
Én vagyok házad ajtaja, bölcsőd fája, koporsód fedele.
Vándor, ki elmégy mellettem, hallgasd meg a kérésemet: – Ne bánts!”

Tóth Tibor

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

ANDRÉ JÁNOSNÉ
SÁNDOR MÁRIA
temetésén megjelentek, sírjára virágot,

koszorút hoztak, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

„Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
Hiszen Napként, az égen ragyogok!
Ha szép idő van és kék az ég,
Jusson eszetekbe sok szép emlék.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
Inkább a szép dolgokon kacagjatok.
Ha telihold van, az értetek ragyog,
S azt jelenti, hogy boldog vagyok.
Ha hullócsillag száll az éjjeli égen,
Akkor mondjatok egy imát értem.
Én is imát mondok majd értetek,
Hogy boldog lehessen a szívetek.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
Hiszen szívetekben jó helyen vagyok...”

Fájdalomtól megtört szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett Férjem, Édesapánk, Nagypapánk,

PÁL VENCEL (1931–2014)
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték,

a kegyelet virágaival megtisztelték.
Szerető felesége, lánya, fia, menye és az unokák

Emlékezés

SZEDER IGNÁC
halálának 19. évfordulójára.

„Ha az én szívem is megszűnik dobogni
Ide jövök hozzád megpihenni.”

Hűséges feleséged és családjai

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

KOLLÁR SÁNDOR
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút hoztak,

fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Emlékezés

MARHETTI LÁSZLÓ
halálának 15. évfordulójára.

„Soha nem halványul szívünkben emléked,
Pótolhatatlan a Te drága lényed.”

Szerettei

Emlékezés

FARKAS ATTILA
halálának 5. évfordulójára.

„Küzdöttél, de már nem lehetett,
a csönd ölel át és a szeretet.
Fájó szívünk zokog érted, örökké szeretünk
és nem feledünk Téged!”

Szerető családod

Emlékezés

MÉSZÁROS MIHÁLy
halálának 20. évfordulójára.

„Ülj le egy percre, s gyújts egy gyertyát.
Gondolj most arra, ki fentről vigyáz rád.

A halállal a létnek nem szakad vége,
Emlékezz rá, s veled marad örökre!”

Szerető családod

Emlékezés Édesapánk

KUN JÓZSEF
halálának 22. évfordulójára és Édesanyánk

MÉSZÁROS ROZÁLIA
halálának 4. évfordulójára.

„Hiába borul rátok a temető csendje,
Szívünkben éltek mindörökra.”

A szerető család
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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:  ....................................... (+36)-70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet:  .............................................  (+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

Apróhirdetés
Családi ház eladó Jászfényszarun, Bethlen G. u 32. szám alatt.

Irányár: 6,5 millió Ft. Érdeklődni: 06-20/944-8004, 26/333-108.
*

Asztromélia tövek eladók. Jászfényszaru Bethlen G. u. 37.
Tel.: 30/454-9908

Takaritó munkatársakat keresünk,
a Samsung Jászfényszarun lévő gyáregységébe de-du. műszakokba.

Érdeklődni a 06-30/819-9272 számon
Kun Zsolt Gábornénál lehet.

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

Jászberény, nagykátai út 1. · t.: 57/415-242
Jászapáti, istván király út 49. · t.: 57/441-003

Konstruma aKció!	 Alaptól	a	tetőig!
KÉSZBETON árusítás!!!

· Betonvas, térháló
· Zsalukő
· Tégla, Pórusbeton tégla
· Fa és műanyag nyílászáró
· Tetőtéri ablak
· Fenyőfűrész áru
· Kőzetgyapot és üveggyapot
· Kerámia és betoncserép
· Kész kéményrendszer
· Hőszigetelő rendszer
· Kiegészítők széles választékban!

LIGNIT kapható: 900/q

Tiszafa, többfajta oszlopos és terülő tuja eladó.
Karizs Tibor, Kossuth Lajos 77.

SZÁLLÁSLEHETŐSÉG
Jászfényszarun lakás
folyamatosan kiadó 6–12 fő részére.
Tel.: 30/255-0978

Háziasszonyok, figyelem!

Saját nevelésű, kiváló minőségű élő,
előnevelt és frissen vágott konyhakész

csirke eladó Pusztamonostoron.

Telefon: 06-57/421-255, 06-30/347-0110

Ill
us

zt
rá

ció
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Meghívó versbarátoknak

Légy menő!
Tanulj táncolni!

Városunk a Városnapi zsongás rendezvénysorozat keretében az idén 
9. alkalommal hirdeti meg a Jász Fény Vers- és Prózamondó Találkozót.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, versmondót és nézőt egyaránt 
2014. május 4-én, vasárnap 9 órára a jászfényszarui Városháza  
Dísztermébe (Szabadság tér 1.).

A találkozóról bővebb információ a www.jaszfenyszaru.hu honlapon 
és előző lapszámunkban található. 

Aki szeretne verset mondani, felkészülését segítjük a művelődési ház-
ban. Jelentkezés személyesen vagy a 70/431-6113-as telefonszámon!

Töltsön el egy kellemes délelőttöt a térség versmondóival!
Katinka

FELSő TAGOZATOSOK FIGyELEM!
Társastánc tanfolyam indul a jászfényszarui
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban

Első foglakozás: 2014. április 11., péntek 15 óra

Táncoktató: Molnár József táncpedagógus

Kedvezményes részvételi díj: 10 alkalomra 2.000 Ft 
(az első részletet, 1.000 Ft-ot az első foglalkozás alkalmával
kell befizetni)

A tanfolyam legalább 12 fő jelentkező esetén indul!

Jelentkezés és bővebb információ: Dávid Ildikónál minden délután  
a művelődési házban (tel.: 57/422-137)

Fényszarui programajánló
ÁPRILIS
 2. 2 óra Tavaszi hadjárat emlékére a Hatvani csata
   újrajátszása Boldogon
 2. 15 óra Huszár díszszemle a főtéren, gyermekprogramok
   festő verseny pályamunkák leadási határideje
 5. 14 óra Önismereti klub
 6.  Országgyűlési választások
 8. 18 óra  Mi újság Fényszarun? lap szerkesztőségi ülése 
 9. 12.45 Ifjúsági hangverseny
 11. 17 óra Költészet napi pódium és felolvasóest
   – Gondolatolvasó kör
 19. 9 óra 3+1 kalandpróba gyermekeknek a műv. ház parkjában
 20. 17 óra FÉBE színházlátogatás a Fővárosi Operettszínházba 
 26. 17 óra FÉBE színházlátogatás a József Attila színházba
Ápr.  26-tól
május 4-ig: Városnapi zsongás rendezvénysorozat – lásd 1. oldal

MÁJUS
 4. 9 óra Béke Horgászegyesület közgyűlése
 10. 18 óra Jász bál

Meghívó Jász bálra
Jászfényszaru Város Önkormányzatát érte a megtisztelte-

tés, hogy a XXV. jubileumi Jász bált megrendezze. A szer-
vező bizottság megkezdte munkáját Hortiné dr. Bathó  

Edit, a Jász Múzeum igazgatója közreműködésével.
A bizottság egyhangú döntéssel Győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármesterasszonyt kérte fel a bálanyai fel-
adatok ellátására. A bál díszvendége Csomor Csilla 
színművész és Szabó Krisztina énekművész lesz.
A nyitótáncot a Borostyán Társastánc Klub régi tagjai 

táncolják. Az est műsorvezetői: Cserháti Ágnes televízi-
ós műsorvezető és kommunikációs tanácsadó, valamint 
Zsámboki Zsolt műsorvezető, szerkesztő. A vacsora a 
VÁGÓ Bt ajánlásával készül. A bál bevétele a Bálkirálynő 
és a Bálherceg koronájának elkészítésére kerül felhasználás-
ra, mely a Jász Múzeum tulajdonát fogja képezni.

Minden jászsági település polgármesterét, jegyzőjét, 
jászkapitányát, a kunkapitányokat és városunk díszpol-

gárait Jászfényszaru Város Önkormányzata vendég-
ként szeretné üdvözölni.

E jeles esemény 2014. május 10-én kerül meg-
rendezésre. A helyszínt a Petőfi Sándor Műve-
lődési Ház és Könyvtár biztosítja. Belépődíj: 
7.000 Ft. Jegyek csak elővételben válthatók: 
május 5-ig Jászberényben a Jász Múzeumban, 
Jászfényszarun a  Szent István út 1. szám alatt a 
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 
Lovászné Török Magdolna

szervezőbizottság elnöke


