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Samsung-adományok

Beíratás óvodai és iskolai étkezésre

Meghívó

A kemence ünnepe
Véradás

Felvételünk a Samsung első félévi adományozó ünnepségén készült.
A kép jobb oldalán Kyu-Jin Lee Samsung-elnök és Oláh Tamás

társadalmi szerepvállalásáért felelős koordinátor látható.
Bővebb infó a 4. oldalon

„Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy va-
lamit másokért, ha még apróságot is, valamit, 
amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető 
érzést, hogy megteheted.”  Albert Schweitzer

Kedves Embertársunk!
Szeretettel hívjuk és várjuk Önt is legközelebbi véradásunkra 

augusztus 7-én, csütörtökön, 12-16 óráig
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárba.

Önzetlen segítségét előre is köszönjük.
Kővágó Jánosné

a városi Vöröskereszt titkára

A GAMESZ értesíti a szülőket, hogy az óvodai és iskolai étkezésre 
a beíratás augusztus 25-étől kezdődik. Automatikus átvezetés nincs! 
A kedvezményre jogosító határozat bemutatása a beíratásnál szükséges.

Karizsné Csontos Terézia
GAMESZ-vezető

Jászfényszaru Város Önkormányzata
szeretettel várja városunk lakosságát

az auguSztuS 20-i ünnePSégre
éS azt KÖVető MűSorra

Tervezett program:

augusztus 19.

 17 óra Jászfényszaru művész szemmel – az I. Művésztelep záró 
kiállítása nyílik a Régi Kaszinó étteremben

  térzene a Pagodában: Jáger János és barátai
 18 óra ünnepség, kitüntetések átadása
  A főtéri ünnepi gálában fellép a Rácz Aladár Zeneiskola 

(Jászapáti) fúvószenekara
 21 óra tiszta szívből című műsorával
  díszvendég a Jászság népi együttes,
  kísér a Fix Stimm zenekar
 22 óra tűzijáték, majd utcabál, a Pagodában zenélnek
  Jáger János és barátai

Kora este a nyitott főtér programban idegenvezetéssel is megtekint-
hetők a főtér látványosságai (templom, Városháza, Régi Kaszinó étte-
rem, Samsung Smart School, parkok, emlékművek)

augusztus 20.

 8 óra ünnepi szentmise a templomban
 15 óra Kemence ünnepe
  a Kiss József Helytörténeti Gyűjteményben

Bővebb információ
a www.jaszfenyszaru.hu honlapon és a facebook-on.

A Fényszaruiak Baráti egyesülete kezdeményezésére és rendezé-
sében a Jászfényszaruért Alapítvány, az Őszirózsa Nyugdíjasklub és a 
Színjátszók Baráti Köre csatlakozásával 2014. augusztus 20-án dél-
után 15.00 órakor a Kiss József Helytörténeti gyűjteménynél (So-
mogyi Béla u. 24.) negyedik alkalommal rendezzük meg a kemence 
ünnepét. Az elmúlt évhez hasonlóan németh Ákos pékmester és Víg 
antal fűtőmester, valamint segítőik közreműködésével bemutatjuk a 
hagyományos kenyérdagasztást és sütést. Az udvari kemencében sült 
új kenyeret mindenki megkóstolhatja. A szellemi táplálékról 16 órá-
tól Kéméndi tamás harmonikaművész és a Fehér akác népdalkör 
szólistái gondoskodnak. A rendezvényt anyagilag Jászfényszaru Város 
Önkormányzata és a Jászfényszaruért Alapítvány támogatja.

egy kellemes délutánra szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Tóth Tibor
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
a képviselő-testület június hónapban 

három alkalommal tartott ülést. Önkor-
mányzati jogkörében eljárva több határo-
zatot hozott. erről az alábbiakban rövid 
összefoglalóként nyújtok tájékoztatást az 
érdeklődő olvasóknak.

2014. június 12.
A képviselő-testület a közbeszerzésekkel 

kapcsolatos napirendek keretében elsőként 
kijelölte Jászfényszaru város integrált tele-
pülésfejlesztési Stratégiájának elkészítésé-
hez ajánlattevőként meghívandó vállalko-
zásokat.

A „Mezőgazdasági startmunka közfoglal-
koztatási program folytatása és bővítése az 
önfenntartás erősítése jegyében Jászfény-
szarun” című, 2014. évi StartMunKa 
kistérségi mintaprogram keretében 2 db 
vízszivattyú beszerzéséhez nyertes 
ajánlattevőként a Jászmetál 2000 
Kft.-t jelölték ki az ajánlatban sze-
replő bruttó 219.680 Ft figyelem-
bevételével.

A 2014. évi városi rendezvé-
nyekhez, eseményekhez kapcso-
lódó molinók készítésére nyertes 
ajánlattevőként a Molino24 Kft.-t 
jelölte ki, és biztosította a szüksé-
ges fedezetet.

Az önkormányzati beruházások 
során keletkezett betonhulladék 
hasznosítása érdekében kőzú-
zalék készítéséhez (beton őrlé-
séhez) nyertes ajánlattevőként a 
Hulladékhasznosító és Feldol-
gozó Kft.-t jelölte ki, és a feladat 
végrehajtására bruttó 1.619.250 
Ft-ot biztosított a város 2014. évi 
költségvetéséből.

A képviselő-testület jóváhagyva 
az aljegyzői státusz betöltésének 
szükségességét döntött az aljegyzői pályá-
zat kiírásáról. Elfogadták a Jászfényszaru 
az idősekért Közalapítvány beszámolóját.

A jogszabályi változásokra tekintettel a 
testület jóváhagyta a megkötött szilárd-
hulladék-gazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés felbontását, és felhatalmazták a 
polgármestert a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási szerződést megszüntető okirat 
aláírására. Ezzel egyidejűleg döntött a Hat-
van és térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi nonprofit Közhasznú 
Kft.-vel új szilárdhulladék-gazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés megkötéséről, 
melynek aláírására felhatalmazta a polgár-
mestert.

Az Oktatási Bizottság javaslatára döntöttek 
a 2014/2015. tanévben induló óvodai cso-
portok számának, csoportlétszámoknak 
a meghatározásáról. Továbbá a szükséges 
óvodapedagógusi létszám biztosítása érde-
kében elfogadták a 2014/2015. tanévre vo-
natkozóan a 3 fő óvodapedagógusi állás tel-
jes óraszámban való alkalmazását, valamint 
plusz 1 fő óvodatitkár 6 órás foglalkoztatás-
ban való állás meghirdetését.

A testület a régi Kaszinó épületében lévő 
büfé, söröző használhatóvá tételéhez költ-
ségvetésében pótmunkaként 1.000.000 Ft 
+áfa összeget biztosított, melyet kondi te-
remként tervez hasznosítani a lakossági igé-
nyek kielégítésére.

Elrendelték, hogy Szakali János, Zsámboki 
Sándor, Sándor Sándor és Tóth Norbert kép-
viselők bevonásával létrehozott eseti bizott-
ság vizsgálja meg a tanmedence működé-
sének lehetőségeit a gyermek-úszásoktatás 
hatékonyabb, gazdaságosabb megoldása 
érdekében.

A képviselők a közbiztonság fokozása ér-
dekében az ASPEX-Consulting Kft.-t, mint 
a kamerarendszer üzemeltetésére szerződött 
partnert felkérte, hogy a meglévő kamera-
rendszert vizsgálja fölül, a szükséges hard-
ver problémákat (tápegységek) a kameráknál 

javítsák ki a garancia terhére. A Rendőrég 
épületében a kamerarendszer stabil mű-
ködéséhez szükséges szoftvereket a cég te-
lepítse fel, és a kamerarendszer 15-20 db 
kamerával való bővítésére vonatkozóan is 
határozatot hoztak a rendszám-felismerési 
szolgáltatás és az összes kamera képi adat-
szolgáltatásának további fenntartásával.

A képviselő-testület a megújuló energia-
forrással kombinált épületenergetikai fej-
lesztésekre vonatkozó pályázati felhívásra 
pályázatot kíván benyújtani. Felhatalma-
zást adtak a műszaki tartalommal rendelkező 
tanulmány elkészítésére, a Projekt Irodának 
pedig a pályázati kiírás figyelemmel kísérésére.

2014. június 18.
A napirendek jóváhagyását követően első-

ként a többcélú sportcsarnok-tornacsar-
nok városközpontban történő telepítésével 
kapcsolatos vizsgálati dokumentum elfo-
gadásáról született döntés, mely alapján a 
képviselők egyetértettek az előterjesztésben 
foglaltakkal.

elfogadták a tecton építészmérnöki és 
tanácsadó Kft. tervezésében készült doku-

mentumot, és elrendelték a hatályos telepü-
lésrendezési eszközök szükséges módosítására 
vonatkozó tervezet elkészítését.

Döntöttek a Jászfényszaru Ipari Centrum 
Kft.-től a 2535/3/B helyrajzi számú raktár-
épület két éves időtartamra történő bérbe 
vételéről 800 Ft/m2/hó +áfa áron.

Jóváhagyták a városháza pince szellőzésé-
nek kiépítése tárgyában a három ajánlat-
tevő kijelölését.

Elfogadták az egészségház beruházás mé-
rőpont és épületbekötés közti elektromos 
bekötés kiépítéséről szóló előterjesztést, 
melyre bruttó 516.255 Ft forrást biztosí-
tottak a 2014. évi költségvetésből, és felha-
talmazták győriné dr. Czeglédi Márta pol-
gármestert a munka megrendelésére.

A testület a Plébániabővítés és Szent er-
zsébet közösségi ház létesítés projekt több-

letköltségeiről szóló tájékoztatást 
elfogadva úgy döntött, hogy to-
vábbi 35 millió forintot biztosít 
felhalmozási célú pénzeszköz át-
adásként a projekt i. ütemének, 
továbbá 50 millió forintot pedig 
a projekt ii. ütemének megvaló-
sítása érdekében.

Egyben felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy az érsekséggel 
megkötött megállapodást – annak 
egyéb feltételei változatlanul ha-
gyása mellett – az összeg tekinte-
tében módosítsa.

Jászfényszaru Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete győriné 
dr. Czeglédi Márta polgármester 
2014. első félévi munkáját elis-
merve döntött a polgármester 
jutalmazásáról.

ezt követően a közbeszerzé-
sekkel kapcsolatos döntések kö-
vetkeztek. Elsőként a napelemes 

rendszer telepítésének beszerzésre vonat-
kozó ajánlattételi felhívása került jóváha-
gyásra, valamint a Közbeszerzési Bíráló Bi-
zottság javaslatára kijelölték, a hirdetmény 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra 
mely cégeket kéri fel.

az „utánunk a közösség, komplex telep 
program” pályázat keretén belül bútorbe-
szerzésre a közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását hagyták jóvá és a hirdetmény nél-
küli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra kije-
lölték a meghívandók körét.

Az egészségpark kiviteli tervének elkészí-
tésére az S-tér Kft. árajánlatát fogadták 
el, mely szerint a tervezésre a költségvetésben 
bruttó 1.206.500 Ft összeget biztosítottak.

A TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0062 számú, 
„Utánunk a közösség – Komplex telep-prog-
ram Fényszarun” című projekt keretében 
„pályaorientáló és álláskeresési ismere-
tek tréning megtartására” szolgáltatáshoz 
nyertes ajánlattevőként a Bedekovich Lő-
rinc népfőiskolai társaságot jelölték ki az 
ajánlatában szereplő 200.000 Ft összeg figye-
lembevételével.

(folytatás a 3. oldalon)

Az önkormányzat kertészetében I.
Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármester, Török Imre és

Mészáros Sándor, a START munkások vezetői szemrevételezik a termést.
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 2. oldalról)
A Sárga iskola udvarának gumilapok-

kal történő burkolásával az afzélia Fa- és 
építőipari Kft.-t bízták meg, és felha-
talmazták a polgármestert, hogy a győztes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse 
meg. A kivitelezésre a költségvetésben bruttó 
10.023.234 Ft összeget biztosítottak.

A Városháza pince szellőzés kiépítésével 
Koczka István egyéni vállalkozót bízták meg 
bruttó 311.678 Ft vállalási áron, melyet az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésében 
biztosít.

Az egészségház beruházás építési szerző-
dés pótmunkáira az Épkomplex Kft. részére 
nettó 13.397.000 Ft +áfa összeget hagytak 
jóvá, az éves költségvetés terhére. A képvi-
selő-testület felhatalmazta a polgármestert a 
szerződés módosítására.

a Városháza belső parkolójának útépítési 
terve áttervezésével az eply Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft.-t bízták meg. A tervezés 
költségeire 876.300 Ft összeget hagytak 
jóvá, egyúttal felhatalmazták a polgármestert 
a tervezői szerződés aláírására. Ezzel egyide-
jűleg a városháza telekhatár-rendezés lebo-
nyolításával Szabó Imre földmérő mérnök, 
egyéni vállalkozót bízták meg. Az eljárásra a 
költségvetésben 424.500 Ft összeget külö-
nítettek el.

Az önkormányzat képviselő-testülete elfo-
gadta a tiszamenti regionális Vízművek 
zrt. Jászfényszaru területére vonatkozó 
víz- és szennyvízszolgáltatás 2013. évi be-
számolóját. A testület a „Mezőgazdasági 
startmunka közfoglalkoztatási program 
folytatása és bővítése az önfenntartás 
erősítése jegyében Jászfényszarun” című, 
2014. évi StartMunKa kistérségi min-
taprogram keretében 1 db lapvibrátor be-
szerzésére kijelölték a meghívandók körét.

zárt ülésen a Szent Erzsébet (Ságvári) utca 
4. számú ingatlanának megvásárlásáról 
döntöttek, figyelembe véve az ingatlan vá-
rosközponti elhelyezkedését. A képviselő-
testület felhatalmazta Győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármestert az adásvételi szerződés 
aláírására.

Döntöttek továbbá egy Szegfű utcai 
ingatlanfelajánlásról, mely szerint a – je-
lenleg potenciális településfejlesztési cé-
lokba nem illeszkedő területen elhelyez-
kedő – ingatlant az önkormányzat nem 
kívánja megvásárolni.

néhány ingatlanfelajánlás tekintetében 
pedig szakemberek bevonásával elrendel-
ték az ingatlanok együttes vizsgálatát, a 
terület esetleges későbbi hasznosítására 
vonatkozó lehetőség rendezési terv alapján 
történő javaslattétele érdekében.

2014. június 25.
A képviselő-testület a Szabadság út terve-

zésével kapcsolatos műszaki tartalom elfo-
gadásával egyidejűleg kérte a tervező Eply 
Kft.-t, hogy tervezése során vegye figyelembe 
a zárt szelvényű csapadékvíz-elvezetést, a 
megfelelő parkolási, megállási lehetőségek 

kialakítását. Külön napirend keretében dön-
töttek az önkormányzat tulajdonában lévő 
horgásztavak és az ahhoz kapcsolódó terü-
letek bérbeadásáról.

Döntöttek a 2014. évi diákmunka meg-
valósítására benyújtandó pályázatról. A 
képviselő-testület a program végrehajtásához 
100.000 Ft saját erőt biztosított.

a nyári egyetem lebonyolításához brut-
tó 210.000 Ft forrást különített el a költség-
vetése terhére.

Az ipari Parkban kiépítendő három da-
rab vízrákötés kiépítésére az ehhez kapcso-
lódó visszacsapó szelep beépítésére a fedezet 
rendelkezésre bocsátásával egyidejűleg felha-
talmazták a polgármestert, hogy a munká-
kat rendelje meg a tiszamenti regionális 
Vízművek zrt.-től.

A képviselő-testület elrendelte a trV zrt.-
vel kötött szerződés 
felülvizsgálatát, a 
szerződés tartalmá-
nak megvizsgálását, 
az elmúlt időszak 
tapasztalatainak ösz-
szegyűjtését, illetve 
annak napirendre tű-
zését.

A nyilvános ülést a 
Közbeszerzési Bírá-
ló Bizottság dönté-
seihez kapcsolódó 
előterjesztések meg-
tárgyalásával foly-
tatták:

Jászfényszaru Város 
Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az „50 
férőhelyes bentlaká-
sos gondozási köz-
pont építése” tárgyú 
feltételes közbeszer-
zési eljárás győzte-
sének az FK raSzter zrt.-t hirdette ki 
nettó 654.889.927 Ft +5% tartalékkeret 
összeggel, 5 év garanciával, 60 nap előtel-
jesítéssel.

Második helyezettnek a Kalotherm Épí-
tőipari Zrt.-t hirdette ki nettó ajánlati ár 
665.959.144.- Ft+ 5% tartalékkeret összeg-
gel, 5 év garanciával, 60 nap előteljesítéssel. 
Az összeget a képviselő-testület a 2014. évi 
költségvetésében biztosítja, egyben felhatal-
mazta a polgármestert a közbeszerzési el-
járás során kiírt feltétel teljesülése esetén a 
szerződés megkötésére.

a Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár, Általános iskola, alapfokú 
Művészetoktatási intézmény és Szakkép-
ző iskola épületeken napelemes rendszer 
építése tárgyában feltételes közbeszerzési el-
járás ajánlattételi felhívására érkezett ajánlat-
tevő kiválasztására a goodwill energy Kft. 
ajánlatát fogadták el bruttó 32.563.054 Ft 
összegben. A fedezet jóváhagyásával egyben 
felhatalmazták a polgármestert a közbe-
szerzési eljárás során kiírt feltétel teljesülé-
se esetén a szerződés megkötésére.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a településen a Szent istván, 
Bajcsy-zsilinszky, Kiss ernő és a Szent 
László úton megépítendő járdák közbe-
szerzési eljárására vonatkozó ajánlattételi 
felhívást elfogadta, továbbá jóváhagyta a 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság által meg-
határozott ajánlattevőket.

A megújuló egészség Centrum orvosi esz-
közbeszerzésének közbeszerzési eljárására 
vonatkozó ajánlattételi felhívást elfogad-
ták, továbbá jóváhagyták a Közbeszerzési 
Bíráló Bizottság által meghatározott aján-
lattevőket, mely cégek részére kell megkül-
deni az ajánlattételi felhívást.

A testület a „Mezőgazdasági startmunka 
közfoglalkoztatási program folytatása és 
bővítése az önfenntartás erősítése jegyében 
Jászfényszarun” című, 2014. évi Start-

MunKa kistérségi mintaprogram kere-
tében 1 db lapvibrátor beszerzésére nyertes 
ajánlattevőként a legkedvezőbb ajánlatot tevő 
Jászmetál 2000 Kft-t jelölte ki az árajánlatá-
ban szereplő bruttó 220.900 Ft figyelembe 
vételével.

a Fogathajtó pálya csapadékvíz elveze-
tés kivitelezésével a geogép Kft.-t bízták 
meg, mint a legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Felhatalmazták a polgármestert, hogy a győz-
tes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést 
megkösse. A kivitelezésre a költségvetésben 
4.698.826 Ft +áfa, azaz bruttó 5.967.509 Ft 
összeget biztosítottak.

a képviselők zárt ülésen értékesítésre 
felajánlott ingatlanokról tárgyaltak, mely 
alapján több ingatlan tekintetében felhatal-
mazták győriné dr. Czeglédi Márta pol-
gármestert az ingatlantulajdonosokkal az 
áralku lefolytatására.

egy ingatlan esetén elutasították a vételi 
felajánlást, mivel az önkormányzat nem kí-
vánja megvásárolni az ingatlant.

Dr. Voller Erika
jegyző

Az önkormányzat kertészetében II.
Szépen fejlődnek a növények a fólia alatt is
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Jó ütemben halad az Ipari Park eddigi legnagyobb beruházása

Megnövekedett befektetői érdeklődés az Ipari Park iránt

Kiemelt projekt fizikai megvalósítását kezd-
tük meg 2014 év elején a 05/168 hrsz.-on, 
a Jászfényszarura beérkező 3106. számú út 
mentén. A projekt 2 részből áll: egy 1634 m2 
alapterületű Vállalkozói Ház létesítése, mely 
elsősorban a mikro- és kisvállalkozásoknak 
fog számos lehetőséget biztosítani a letelepe-
désre és a működésre, valamint infrastruktú-
rával teljes körűen ellátott ipari terület kiépí-
tése közel 12 ha területen.

A Vállalkozói Ház elektronikus építési nap-
lóját 2014. 02. 14-én nyitottuk meg. A kivi-
telező februárban felvonult, a tereprendezési 
munkálatokat elvégezték. Ezt követően a tar-
tószerkezeti munkálatok zajlottak: alapozás, 
előregyártott tartószerkezeti elemek gyártása 
és monolit szerkezetek (pl. vasbeton talpge-
renda, pillér, födém) építése. Jelenleg a kitöl-

tő falazat építése, a gépészeti és a villanyszere-
lési alapvezetékek kiépítése zajlik. Az emelet 
is körvonalazódik, elkészültek a földszintet 
és az emeletet összekötő lépcsők, megtörtént 
az emeleti zárófödém betonozása és részleges 
kizsaluzása is.

Az alapinfrastruktúra kiépítésénél a geo-
déziai kitűzést követően megkezdődtek a 
munkálatok a Dobó István úton. Új ge-
rincvezeték került kiépítésre a víztoronytól 
a megvalósulási helyszínig (1635., 1636/7, 
1517/1, 1444/1, 1442/1, 1442/2, 05/24 és 
05/169 hrsz.). A 05/168 hrsz.-on a leágazó 
vezetékek épülnek az ivóvíz tekintetében. A 
szennyvízvezeték építése is folyamatban van, 
illetve megkezdődtek az útépítés munkálatai, 
jelenleg a tereprendezés zajlik. Az építkezés-
ről naprakész híreket a www.jic-fejlesztes.hu 
oldalon olvashatnak.

A projekt várhatóan ez év végén fejeződik 
be, és kerül átadásra a Vállalkozói Ház és a 
teljes körű infrastruktúrával ellátott földte-
rület. Az eddigi legnagyobb beruházásunk 
célja az új munkahelyek létrehozása további 

lehetséges betelepülők elérésével, megnyeré-
sével, kedvező működési feltételek biztosítása 
a kis helyigényű vállalkozások számára, vala-
mint az ipari parkban elérhető szolgáltatások 
körének bővítése. A beruházás az ÉAOP-
1.1.1/C-12-k-2012-0001 azonosító számú, a 
„Jászfényszaru Ipari Park komplex fejlesztése 
– I. ütem” elnevezésű projekt keretein belül 
valósul meg. 

Mészáros Anita
projektmenedzser

Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

Jelentősen megnövekedett a befektetői ér-
deklődés a Jászfényszaru Ipari Park területei 
és szolgáltatásai iránt.

Több kiemelt befektetői látogatásra került 
sor az elmúlt időszak folyamán, és további 
már leegyeztetett üzleti megbeszélés előtt 
állnak a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 
kollégái.

A mögöttünk hagyott hetekben két, a saját 
terültén piacvezető nemzetközi nagyvállalat 
külföldről érkezett képviselőit látta vendégül 
Jászfényszaru Város vezetése és a Jászfénysza-
ru Ipari Centrum Kft. Az egyik cég képvi-
selői immár második alkalommal látogattak 

el városunkba, míg a másik cég vezetői előre 
jelezték, hogy az elkövetkező hetekben ismét 
eljönnek Jászfényszarura, a beruházási szán-
dékaik és azok feltételrendszerének további 
egyeztetése végett. A többlépcsős egyezte-
tések is mutatják, hogy nagyméretű beru-
házásokról van szó, melyeknek értéke több 
százmillió euróra rúghat. Mindkét esetben 
2-10 ha közötti területen történő gépipari 
gyártócsarnok több lépcsőben történő fel-
építéséről és termelésbe állításáról folynak az 
egyeztetések. A beruházások több száz em-
bernek teremtenének új munkalehetőséget 
városunkban.

Nem csak a nagy cégek célkeresztjében 
szerepel Ipari Parkunk, hiszen számos hazai 
kis- és közepes vállalkozással folynak egyez-
tetések, akik 2 ha alatti nagyságú területen 
kívánnak telephelyet létesíteni és tevékeny-
séget folytatni városunkban. Ezen beruházá-
sok a további munkahelyek létrehozásán túl 
ráadásul olyan tevékenységeket folytatnának, 
melyek még nincsenek jelen városunkban, 
ezzel is szélesítve az elérhető munkalehetősé-
gek palettáját.

Megyeri Zsolt
értékesítési és marketingvezető

Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

Féléves adományok a Samsungtól
A Samsung jászfényszarui gyárában két 

féléves adományozási rendszer működik. 
Az első félév végén az addig beérkező ado-
mánylevelek összesítése és az elbírálás után 
Samsung adományozó ünnepség keretein 
belül adják át az intézmények képviselői-
nek a televíziókat, házimozi-rendszereket. 
A ceremónián bemutatták a cég társadalmi 
szerepvállalását is, amely kiemelten fontos 
a vállalat életében, hiszen mint ahogy Oláh 
Tamás, a társadalmi szerepvállalásért felelős 
koordinátor elmondta, sikereiket nem csak 
az üzleti eredményekben mérik. Az oktatás-
ra, az egészségügyre, a környezetvédelemre, 
a szponzorációra és a termékadományozásra 
helyezik a hangsúlyt

A vállalat elnöke kiemelte: hálás a magyar 
munkavállalóknak, a támogatóiknak. „Ered-
ményeink elsősorban a magyar munkavál-
lalók, a környező településeken élők érdeme. 
Ezért mindig hálával gondolok a kollégákra, 

a családtagjaikra és azokra, akik támogatják 
jászfényszarui cégünket. Mindig él bennem az 
érzés, hogy erősítsük társadalmi szerepvállalá-
sunkat. Szeretnénk segíteni a környező alapít-
ványokon, egyesületeken, közintézményeken. 
Ma ennek szeretnénk eleget tenni, örülök, hogy 

személyesen tehetem meg” – fogalmazott Kyu-
Jin Lee.

Az első féléves adományozási ceremónia 
keretein belül 43 db televíziót és 8 db házi-
mozi-rendszert ajándékozott a jászfényszarui 
vállalat.
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Megkérdeztük a képviselőket…
Folytatjuk sorozatunkat, melyben az ön-

kormányzati képviselőket kérdezzük.
akik most válaszolnak, mindhárman 

sok tapasztalattal rendelkeznek, több 
éve dolgoznak a választók bizalmából a 
jászfényszarui képviselő-testületben. Meg-
kérdeztük, mi az, ami vonzó ebben a mun-
kában, mik a nehézségei a vállalt feladat-
nak, milyen sikerekről tudnak beszámolni, 
milyen céljaik, terveik vannak. a válaszo-
kat az alábbiakban olvashatják.

Fiatalkorom óta vonzott a közösségért való 
tenni akarás. Számomra mindig fontos volt, 
hogy olyan dolgokat kezdeményezzek, amely 
másoknak örömet, biztonságot jelent. Em-
patikus készségemet valószínűleg szüleimnek 
köszönhetem, akik példát mutattak a máso-
kért való cselekvés önzetlenségében.

Képviselői munkámban sikerként köny-
velhetem el, hogy a legnagyobb lobbistának 
titulálnak. Nem tagadom, valóban igyekszem 
a közösség érdekeit szem előtt tartva olyan 
programokat, fejlesztéseket szorgalmazni, 
amelyek a lakosság számára is elégedettséget 
jelentenek. A Szociális, Egészségügyi, Idős- és 
Vallásügyi Bizottság elnökeként feladatom 
összetett, széles spektrumú. A társadalom va-
lamennyi korosztályát és rétegét átfogja, mely 
előnyként is felfogható, hiszen pedagógusi 
munkámmal kiegészítve hatékonyabban, 
komplexebben tudom kezelni, koordinálni a 
feladatokat.

A pedagógia mellett mindig is vonzalmat 
éreztem az egészségügy iránt. Talán ezért is 
kaptam azt a megbízatást, hogy a bizottság 
elnökeként 8. éve képviselem a települési 
egészségügyi alapellátás biztosítását. Nagy 
eredménynek tartom, hogy e ciklusban meg-
nyugtató módon sikerült rendezni a távozó 
háziorvosok után keletkezett űr pótlását, hi-
szen az országosan jellemző orvoshiány elle-
nére három fiatal, tehetséges orvost sikerült 
megnyerni településünknek, akik remélhető-
leg hosszú távon fogják szolgálni a lakosság 
betegségmegelőzését és gyógyítását. Öröm-
mel tölt el, hogy kezdeményezésemre, de a 
képviselőtársaim egyetértésével több egész-
ségügyi fejlesztés valósult meg: elindulhatott 
a fizioterápia, a nem kötelező védőoltások 
költségeinek átvállalása (pl. HPV-oltás), az 
Egészségház mögött megépült a fitneszpark, 
mely hozzájárul egészségünk és jó kondíci-
ónk megtartásához. A főtér rekonstrukciója 
mellett az elmúlt időszak egyik legnagyobb 
és legfontosabb beruházásának tartom a több 
mint 30 éve épült Egészségház felújítását, 
bővítését, amelyben komfortosabb körülmé-
nyek között magasabb színvonalú ellátásra 
számíthatnak a betegek.

A bizottság az egészségügyi feladatok mel-
lett átruházott hatáskörében eljárva ellátja az 
önkormányzat szociális hatósági jogkörét. Ez 
nem kis feladat a bizottság munkájának ve-
zetésében, hiszen kétheti gyakorisággal ülése-

zik és dönt a szociálisan rászorultak számára 
különböző szociális juttatások tekintetében. 
Ezen munka révén több mint tíz éve alkal-
mam nyílik betekintést nyerni a családok 
életébe, így a gyermekek oktatásában, neve-
lésében is hatványozottabban tudok segíteni. 
Volt alkalmunk több milliós értékű segély-
szállítmányok fogadására, szétosztására. Már 
hagyomány, hogy a legrászorultabbak kará-
csonykor egyszeri pénzbeli támogatásban, 
télen tüzelőtámogatásban, nyáron étkeztetési 
támogatásban részesülnek. 

A bizottság vallásügyi tevékenysége ugyan-
csak szívemhez közel álló feladat. Az önkor-
mányzat és a katolikus egyház közötti harmo-
nikus, gyümölcsöző kapcsolatot több jelentős 
esemény és futó projekt is erősít. Örömet 
jelent számomra, hogy sikerült támogatást 
nyerni a templomkert felújítására, a temp-
lomkereszt megújítására, a kápolna előtti tér 

és a temető előtti parkolók építésére, Mind-
szenty József bíboros, esztergomi érsek szüle-
tésének 120. évfordulója alkalmából emlék-
kő felállítására. Az önkormányzat több ízben 
támogatta az egyház rendezvényeit: pünkösdi 
családi nap, táborok, szentkúti zarándokla-
tok, papi látogatások, nagyböjti egyházzenei 
áhítat rendezése. Több lelket melengető beru-
házás is megvalósult: Litkei Antal prépost úr 
emléktáblájának felavatása, Szentcsalád-szo-
bor, Szentháromság-szobor felújítása, a Vas-
út-tanyai kápolna tiszteletére emlékhely lét-
rehozása, melyek megvalósításában a FÉBE is 
nagy érdemeket szerzett. Örvendetes, hogy a 
képviselő-testület egyhangúlag támogatta és a 
forrást biztosította a plébánia felújítására és a 
közösségi ház létrehozására, mely beruházás a 
közeljövőben veszi kezdetét.

Kiemelt figyelmet fordítok az idősek napja 
megszervezésére, a 75 éven felüliek támo-
gatására. Mindig pozitív visszajelzést nyújt 
számomra, hogy könnyeket csal az idős 
emberek szemébe a feléjük irányuló hála és 
szeretet. Jászfényszaru Város Önkormányza-
ta negyedikként csatlakozott a Segítő Kezek 
mintaprogramhoz, mely az idős, sérült em-
berek számára nyújt segítséget. Támogatom 
az olyan programokhoz való csatlakozást, 

melyek a településen élő roma lakosság in-
tegrációját segítik elő. Meggyőződésem, 
hogy az emberek együttélését nemzetiségi 
megkülönböztetés nélkül, az egymás iránti 
tisztelet, becsület, munkához való hozzáállás 
befolyásolja. Ezért fontosnak tartom azokat 
a programokat támogatni, amelyek ezen fel-
tételeket kívánják megteremteni pl.: alvégi 
szabadidőpark és közösségi ház kialakítása, 
teaházi építő és értéket teremtő programok, 
közfoglalkoztatás.

Ezek mind-mind a szemléletváltást igyekez-
nek szolgálni. Idei évtől a város Helyi Esély-
egyenlőségi Programjának végrehajtásáért 
is felelek, valamint az Európai Tanács által 
kidolgozott ROMED2-ROMACT program 
önkormányzati delegáltjaként igyekszem a 
helyi demokratikus értékeket erősíteni. 

Sosem lehetünk elégedettek. Maradt még 
feladat az előttünk álló évekre.

Szeretnék részese lenni többek között an-
nak a célkitűzésnek, hogy:

A kor követelményeinek jobban megfelelő, 
korszerű, új óvoda, bölcsőde épülhessen fe-
dett tanuszodával, amely a legoptimálisabban 
készít fel az iskolai életre.

Az új Egészségházban lévő szolgáltatások 
bővüljenek: tangentorral, laborral, gyógy-
szertárral. Az Egészségház melletti területen 
létrejöjjön egy egészségpark, játszópark, mely 
az egészségmegőrzésre, aktív kikapcsolódásra 
nyújtana lehetőséget.

Megépüljön egy tornacsarnok, mely a min-
dennapos testnevelés megvalósítását és a civil 
csapatok mozgásigényét is szolgálná.

Teljes körű felújításra kerüljön a ravatalozó, 
hogy méltó körülmények között vehessünk 
búcsút szeretteinktől. Valamint a temetkezési 
szokások átalakulásával, a hamvasztás elterje-
désével egyre inkább igény mutatkozik egy 
urnafal létrehozására.

Még több bérlakás épüljön, hiszen sok fi-
atalnak csak ez a lehetősége van az önálló 
életkezdésre.

Településünkön méltó, nyugodt, bizton-
ságot, szép kort biztosító Idősek Otthona 
épülhessen (nem mellesleg munkahelyet is 
teremt). Idős korban két alapvető dologra 
van szükség: az ellátás biztonságára és a sze-
retetre. Ezeket a család tudja biztosítani, de 
ahol ez valamilyen okból nem megoldható, 
ott otthonszerű ellátásra van szükség. Úgy 
gondolom, önkormányzatunknak át kell 
tudni venni a gondoskodás felelősségét, hi-
szen annak színvonala a közösséget minősíti.

Továbbra is figyelemmel kísérem és várom 
az észrevételeket, problémákat, amelyek meg-
oldásra várnak, hiszen egy jó politikus arra 
jó, hogy megtalálja az utat a megoldáshoz. 
Természetesen az elképzeléseket egymagam 
nem tudom megvalósítani. Az általam jónak 
tartott ötletek, javaslatok esetében is a kilenc 
szavazatból csak egy az enyém.

Számomra leginkább vonzó, hogy olyan 
program részese lehetek, amelyek szülőváro-
som fejlődését és a település élhetőbbé tételét 
szolgálják, és valamennyi lakos számára kom-
fortosabb életminőséget biztosítanak.

(folytatás a 6. oldalon)

Lovászné Török Magdolna

Lovászné
Török Magdolna
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Megkérdeztük a képviselőket…
(folytatás az 5. oldalról)

Már 25 éve annak, hogy a sorsunkba való 
beleszólás reménye megcsillant. Sokan, köz-
tük én is hatalmas lelkesedéssel, bizakodással, 
tenni akarással, fiatalos hévvel vetettük ma-
gunkat a tőlünk idegen „politikába”. Emberi 
szimpátia alapján választottunk magunknak 
pártot, s úgy érezve, hogy lehetőségünk van 
történelmet írni, plakátokat ragasztottunk, 
ismerkedtünk, szervezkedtünk, beszélget-
tünk, vitatkoztunk, barátokat, ritkábban 
ellenségeket szereztünk. Én személy szerint 
is éreztem az emberek szeretetét, bizalmát, 
éreztem magamban erőt, így lettem először 
képviselő.

A képviselő-testületek természetesen viták-
kal, véleménykülönbségekkel, de egy irányba 
húzták a szekeret. Fáradhatatlan, határozott 
polgármesterünkkel, pályázatok segítségével 

a nehezebb kezdeti időkben is szépen fejlő-
dött településünk. (gáz, szennyvíz)

A Samsung iparűzési adója, a továbbra is ta-
karékos gazdálkodás, a pályázatok kihaszná-
lása, a képviselő-testület politikai csatározá-
soktól mentes munkája, a polgármester iránt 
érzett bizalom Jászfényszarut „messze földön” 
irigyelt helyzetbe hozta. Az, hogy egy sikeres 
csapat tagja vagy, hogy látod, munkáddal, vé-
leményeddel hozzájárultál egy számodra fon-
tos közösség fejlődéséhez, hogy az emberek 
még mindig mosolyogva köszönnek vissza, 
hogy kíváncsiak a véleményedre teszi még 
mindig vonzóvá számomra ezt a feladatot.

Munkámból adódóan leginkább a fiatalok 
érdekeit képviselem, de közel állnak hozzám 
az értelmes, sok embert megmozgató civil 
szerveződések is. Jó érzés gyermekeimet úgy 
elengedni a fényszarui éjszakába, hogy nem 

kell őket különösebben félteni. Azt én is 
látom, hogy több, sokrétűbb szórakozási le-
hetőség kellene, de kisváros lévén nem lehet 
minden igényt kielégíteni. Itt van fontos sze-
repe az önszerveződésnek. Az önkormányzat 
és én is minden ilyet maximálisan támoga-
tunk.

Az elmúlt közel 24 évben megvalósult fej-
lesztések a testület egyöntetű akaratával való-
sultak meg, nehéz már visszanézni, honnan, 
kitől jött az ötlet, a gondolat. Elég kritikus, 
öntörvényű ember vagyok, pillanatnyi dön-
téseimet általában nem az értelem, hanem az 
érzelem vezérli, számomra nagyon fontos az, 
amit már az előzőekben is említettem, az em-
berek bizalma, mosolya.

A bevándorlás kezdetekor volt egy pénzhi-
ány miatt meg nem valósuló gondolatom a 
rossz állapotú megüresedett házak megvéte-
lére és lebontására. Egyre inkább sajnálom, 
hogy nem valósult meg. Fájó számomra, hogy 
egy nagyvállalat mellett fejlődő városban leg-
alább egy évtizede a közbeszédben is meg-
jelenő, sokak, főleg a fiatalok szórakozását, 
egészséges életmódját segítő, a település életét 
felpezsdítő sportcsarnok még nem épült meg.

Tervek, célok? A már említett sportcsarnok. 
A közbeszerzéseken elnyert munkák minősé-
gének sokkal hatékonyabb ellenőrzése. Egy 
olyan szintű idősek otthonának felépítése, 
mely azon túl, hogy önfenntartó, hosszabb 
távon képes a nehezebb helyzetben lévők 
segítésére is. Fontos, hogy az önkormányzat 
helyzetéből adódóan továbbra is segítse a 
gyermekeink fejlődését.

Az általános iskolából való kikerülésem óta 
mindig közösségi emberként éltem. Fiatalon, 
21 évesen lettem a helyi mezőgazdasági szö-
vetkezet egyik vezetője. A napi munkám a 
munkakör jellegéből adódóan sokrétű közös-
ségi tevékenységgel járt együtt. A rendszervál-
táskor ugyan elkerültem a településről, közel 
18 évig nem helyben dolgoztam, de ez szin-
tén nem akadályozta, hogy naponta 10-11 
óra munka és utazás után dolgozzak még 2-3 
órát a helyi közéletben. 1998-ban mérettem 
meg magam először, és lettem tagja a képvi-
selő-testületnek.

Ma is úgy gondolom, a közösségért, az itt 
élőkért sokan tesznek nap mint nap, közülük 
kevesen lehetnek képviselők. Minden közös-
ségi embernek, csoportnak jelentős szerepe 
van a település fejlődésében, a mindennapok 
szebbé, élhetőbbé tételében.

Konkrétan a kérdésedre válaszolva, persze 
jobban tudja alakítani és befolyásolni egy 
képviselő a település egészét munkájával, 
döntéseivel, mint egy testületen kívül álló 
közösségi ember. Igaz a felelőssége is jóval 
nagyobb. A képviselők számának közel felére 
csökkenése pedig több munkával járt együtt 
ebben a ciklusban, mint korábban. Tény, 
hogy a végzett munkáért tiszteletdíjban ré-

szesülünk, de az is tény, hogy több mint 30 
évig akkor is dolgoztam a közösségért, Jász-
fényszaruért, amikor ezért díjazás nem járt.

A város lakóinak száma miatt (tízezer alatt) 
nálunk nincsenek egyéni körzetek, így képvi-
selőként mindig a település egészének érdekét 
tartom szem előtt. Valamennyi társadalmi 
csoport, korosztály egyaránt közel áll hoz-
zám, mindig emberekkel foglalkoztam.

Önkormányzati fejlesztéseink nagy részé-
nek hasznát, komfortját mindenki élvezi 
kortól, nemtől függetlenül. Egy közösség 
vagyunk, egy nagycsaládot alkot a település.

Ami fontos számomra, hogy a befektetett 
munka és érték arányban álljon a valós szükség-
letekkel és hosszú távon fenntartható legyen. 
Azt is tudomásul kell venni, nincs mindenhez 
meg az adottságunk, vagy csak rétegigényről 
van szó, melytől vannak fontosabb dolgok. 
Az anyagi források is végesek.

Civil szervezeti vezetőként a civil közössé-
gek elképzelését támogatom, különösen sok-
ra értékelem az új ötleteket, elképzeléseket, 
amelyek színesítik az itt élők mindennapjait, 
ugyanakkor az önkormányzatnak nem sok 
pénzébe kerül a támogatásuk. Sok mindent 
tett a FÉBE és az általa létrehozott Jászfény-
szaruért Alapítvány az elmúlt 21 évben. Mi 
mindig visszafogottan kértünk az önkor-
mányzattól, mi sokat adtunk a városnak és 
lakóinak, sok szép alkotást, rendezvényt, 
programot. Az önkormányzattól kapott egy 
forinthoz legalább kilenc forintot tettünk.

A helyi lapban visszakereshető mind a négy 
alkalommal, amikor indultam, bemutatkoz-
tam, programon volt, sőt mivel az MSZP szí-
neiben indultam, a helyi szervezet is közzétet-
te, mit tekint fontos kérdésnek a településen.

Természetesen a bejutott képviselők jó, ha 
csapatot alkotnak, és kiérlelt viták után egy-
felé húzzák a település szekerét, hiszen egy

(folytatás a 7. oldalon)

Tóth Tibor

Tóth Tibor

Szakali János

Szakali János
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Megkérdeztük… A megújult Főtér
(folytatás a 6. oldalról)

5800 lakosú kisvárosban egy politika érvé-
nyesülhet, a várospolitika. A polgármester-
nek van programja, amely elfogadás után 
az önkormányzat ciklusprogramjává válik. 
Négy év nagy idő, mindent nem látunk elő-
re, de ha az irány jó, megfontolt, átgondolt 
projektek előkészítése folyik, akkor nagy baj 
nem lehet. Képviselőként úgy gondolom, egy 
korábban leírt dologhoz csak addig szabad 
ragaszkodni, ha bebizonyosodott, hogy az el-
képzelés időtálló és a többség érdekét szolgál-
ja, valamint továbbra is adott a megvalósulás 
feltételrendszere, és arányában más csoportok 
érdekeit nem sérti. Én elfogadom, hogy ilyen 
léptékű városban minden nem lehet, például 
nincs strandunk, de van ipari parkunk, sok a 
közösségi terünk, fejlett az infrastruktúránk. 
Egyik kompenzálja a másikat, de nézni kell 
a fizetőképes keresletet az évtizedeken át ki-
alakult szokásokat, a lakosság összetételét és 
sajnos az országos tendenciát, hogy fogy a 
népesség száma, és ez a település határánál 
nem megállítható, legfeljebb az üteme csök-
kenthető.

Konkrétan leírtam, de szorgalmaztam is a 
lepusztult kis értékű üres házak megvásár-
lását az északi és nyugati városrészen, ahol 
a lakosság elöregedett, kihalt. A lebontott 
házak közművesített telkét kedvezményesen 
az építkezők felé értékesíteni lehet. 10-20 év 
múlva így nem lesznek üres és lepusztul terü-
letek, és újabb termőföldet sem kell kivon-
ni házhelyeknek. Fordítottunk erre anyagi 
eszközt, de véleményem szerint nem eleget. 
Válságos időszakban tény, hogy a telkek iránt 
sincs kereslet.

Több éves kitartó javaslatomnak is köszön-
hető, hogy 2012. január 1-től alanyi jogon 
ingyen kapják meg az életszerűen itt élő csa-
ládok a helyi újságot. Számtalan kezdemé-
nyezésem talált meghallgatásra és megvalósí-
tásra, ezeket nem igazán jegyzem meg, mert 
úgy gondolom, a jó cél és ötlet a fontos, a 
hozzá párosuló név már kevésbé. Ilyen volt a 
IV. Béla király szobor felállítása, mely az or-
szágban sincs sok és a jászokhoz is kötődik 
személye.

Általában jellemző a magánéletemre és kö-
zösségi munkámra is, hogy illúziókat nem 
kergetek, fel tudom mérni lehetőségeimet és 
városunk adottságát. Döntéseimnél ezeket 
veszem figyelembe, de természetesen csak 
az nem téved, aki csak figyeli szorgalmasan, 
hogy a másik mit csinál.

A jövőt illetően nem félek, hogy munka 
nélkül maradok, mint nyugdíjas az elmúlt két 
és fél évben a képviselői munkán túl hozzám 
igen közel álló kultúrával, helytörténettel 
foglalkoztam, nem a magam szórakozására, 
hanem lehetőleg örömet szerezni másoknak, 
akiket szintén érdekelnek e területek, de in-
kább részvevői szeretnek lenni a programok-
nak, mint szervezői, bonyolítói. A közel öt 
évtized alatt összegyűjtött tapasztalatommal 
szeretett városomat, az itt élőket a jövőben is 
elkötelezetten, önzetlenül kívánom szolgálni.

A sorozatot szerkeszti: Sugár Istvánné

Megállok a főtéren,
nézem hol is járok,
alig tudom felfogni,
új városban vagyok?

Egy megújult kisváros
gyönyörű főtere,
ámulatba ejtett,
engem körbe nézve.

Új kisvárost látok, 
mit mindenki csodálhat, 
csodának nevezem
vagy talán varázslat?

Nem csoda, nem varázslat
ez itt a valóság
minden amit látok,
egy szép megújulás.

Előttünk a városháza 
újjá „varázsolva”
régi szép stílusát
ugyan megtartotta.

A városháza mellett,
város gondnoksága,
szemet gyönyörködtet
újfajta stílusa.

Tovább nézelődök
a Kaszinó felé,
szépen megújulva
tárul szemem elé.

A parkban virágok, 
díszfák, járdák, utak, 
közöttük emlékmű
pedagógusoknak.

És még itt a téren
háborús emlékmű,
a világháború
elesettjeiért.

Jászfényszaru, 2014. május

A főtér közepén
egy gyönyörű díszkút
aki megszomjazik
annak frissítő víz jut.

Szentcsalád tér parkját
szökőkút díszíti,
mit szülő és gyermek
gyönyörködve nézi.

Szárbaszökött nagy fák,
„ölelő karjaik”
a világháború sok elesettjének 
fájó emlékét őrzik.

A park túloldalán
van az új buszváró
melynek új stílusa
figyelemfelhívó.

Kastélyunk kertjében
van királyi szobor,
és a művészeknek
a zenepavilon.

A felújított Diszkont
szebb lett, mint valaha
a Takarékszövetkezet
is jól illik a sorba.

És az új üzletház
is tetszik a vevőknek,
mit sokan dicsérő
szavakkal illetnek.

Nézelődés közben
kicsit elfáradtam,
díszkút melletti padon
helyet is találtam.

Gondolataimban
kicsit elmerengtem,
a szülőhazámban
„új otthonra leltem”.

Zsámboki László

SZÜLETTEK: Karácson Gyula és Karácson Dorián (Nagy Henrietta), Kollár Ádám (Tóth 
Zsuzsanna), Radnai Sándor és Radnai Bence (Balogh Alexandra).

HÁZASSÁGKÖTÉS nem volt.

ELHUNYTAK: Brencsák Károlyné Török Anna (77), Csúz Lajosné Bálint Magdolna (88), 
Dobák Istvánné Potor Mária (89), Dobák Jánosné Szabó Erzsébet (89), Dobák Jánosné Szabó 
Erzsébet (89), Dobák Jánosné Telek Margit (62) Farkas Pál (70), Kurunczi Sándor (64), Szabó 
Lászlóné Dányi Gizella (76).

Anyakönyvi hírek – JúnIuS

Hirdetési díjaink
Vállalkozói Egész oldalas  ............... 40.000 Ft

 Fél oldalas  ................... 20.000 Ft
 Negyed oldalas  ............ 15.000 Ft

Lakossági Apróhirdetés  ............... 30 Ft/szó
 Keretes  ........................ szöveg  .......................................  30 Ft/szó
   ........................ illusztráció  ................................  500 Ft/db
 Családi esemény  .......... szöveg  .......................................  30 Ft/szó

  ........................ fotó  ..........................................  1.000 Ft/db
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Beszámoló a Teaházból
A tavaszi időszakban, ahogyan ez idáig is, a Teaház munkatársaival 

igyekeztünk a felmerülő igényekhez, valamint az aktuális ünnepekhez, 
helyi rendezvényekhez igazítva tervezni programjainkat.

A szakmaközi együttműködések erősítése a projekt megvalósítóinak 
folyamatos tevékenysége. Az elmúlt időszak egyik kiemelten jelentős 
programja volt 2014. május 31-én – a helyi általános iskola IPR prog-

ramja, valamint a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttmű-
ködésével megvalósított Sportnap, melynek eredményességét 100 fő 
feletti látogatottsága is igazolja.

A helyi általános iskola IPR programja keretében, a Szegfű utca 7. 
szám alatti Közösségi házban 16:00-tól előadások és kerekasztal be-
szélgetés részesei lehettünk, melynek fő témája a szervezők együttmű-
ködési kapcsolatai voltak.

Filmklubjaink utolsó 3 alkalmával a Szerelem első vérig című tri-
lógia darabjait vetítettük a klubtagok számára. Az 1985-ben készült 
magyar tinédzserfilm hatalmas siker volt az akkori fiatalok körében. 
Nem csak a film volt kirobbanó sikerű (egymillió-kétszázezer ember 
látta), hanem a film zenéje is, amelyet a kiváló zenész-zeneszerző, Dés 
László jegyez.

Csináld Magad Klubjaink 
foglalkozásain a Teaházba 
látogatók saját, elnyűtt ha-
risnyáikat tanulták meg új-
rahasznosítani. Volt, aki pil-
langót készített harisnyájából, 
és akadt olyan is, aki virágot 
formált.

Jövőtervezők csapata elne-
vezésű klubunk keretein belül 
immár második alkalommal 
nyílt lehetőségünk vendég-
előadó fogadására. Rézné 
Levocs Ilona helyi vállalko-
zóval beszélgettünk virágüz-
letéről. A program kiemelke-
dően hasznosnak bizonyult, 
a klubtagok aktív érdeklődést 
mutattak a vállalkozásszervezői tevékenység megismerése iránt.

A 2014. április 30-i Újra dolgozom! című műhelymunkák alkalmá-
val a helyi Szociális Szövetkezet képviseletében meghívott Ördögné 
Czeglédi Mária, valamint a START munkaprogram képviseletében 
meghívott Török Imre számolt be a potenciális munkavállalóknak 
munkahelyi elvárásokról, szabályokról és szükséges kompetenciákról. 
Mivel a jelenlévők többségét érintették a fenti foglalkoztatási lehetősé-
gek, így érdeklődéssel hallgatták a munkáltatók beszámolóit.

 (folytatás a 9. oldalon)
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Beszámoló a Teaházból univerzális munkagép segítségével 
szépül városunk(folytatás a 8. oldalról)

A Te, a házban – művészeti csoport elnevezésű programelemünk 
keretein belül működő Jacko Tánccsoport egyre nagyobb népszerű-
ségnek örvend a környékbeli településeken. Az utóbbi időszakban tán-
caikkal nem csupán a helyi városnapon, hanem a jászfelsőszentgyörgyi 
falunapon is felléptek. Cigánytáncuk óriási sikert aratott.

Projekten kívüli tevékenységeink körét erősíti, hogy a Samiyah Has-
tánccsoport junior tagjai próbáinak több ízben szolgált helyszínül a 
művelődési ház termei mellett a Teaház előadó terme is. Jászfényszaru 
Város Önkormányzata támogatásával a Samiyah Hastánccsoport ju-
nior táncosai májusban Kecskeméten vettek részt egy országos verse-
nyen, szakmai zsűri előtt mutatkoztak be. A versenyen való részvétel 
költségeit az önkormányzat finanszírozta.

A lányok első megmérettetésük során csupán egy hajszállal csúsztak 
le a dobogóról. 

A orientális tánc jászfényszarui képviselőit az alattyáni pünkösdi Fa-
lunapon is láthatták, ahol műsoruk szintén elnyerte a közönség tet-
szését. 

A tapasztalt igények alapján munkatársaink a nyári szünidőre prog-
ramjaink ütemezését tömbösítették, amely által július hónapban egész 
napos rendezvényekkel várjuk majd az érdeklődőket!

Az önkormányzati tulajdonban lévő Jászfényszaru Városfejlesztő 
Kft.-nek 2013-ban lehetősége nyílt egy korszerű, JCB-3CX típusú 
kotró-homlokrakodó gép beszerzésére.

Az univerzális munkagép számos kiegészítő tartozékkal rendelkezik, 
melyek által lehetővé válik olyan sokrétű építési, bontási, útkarban-
tartási feladat ellátása, mint homlokrakodás (föld, téglatörmelék ra-
kodása), raklapos rakodás, árokásás, alapásás, betontörés, cölöpfúrás, 
útseprés, hóeltakarítás.

A gép folyamatosan dolgozik a város kül- és belterületén. Jelentős se-
gítség olyan munkák elvégzésénél, ahol a fizikai munkaerő lehetőségei 
már kimerülnek. A munkagép elengedhetetlenül fontos a bontások-
nál, a tereprendezéseknél és nagy súlyú egységek mozgatásánál.

A városnak végzett munkán túl lehetőség van a munkagép gépke-
zelővel történő kibérlésére. A Jászfényszaru Városfejlesztő Kft. ezen 
szolgáltatását eddig igénybe vették a lakosok, valamint a településen 
dolgozó építési vállalkozók is.

Jellemző lakossági megrendelés az épületbontás, tuskózás, épület 
alapjának ásása, árok- és gödörásás. A gép szolgáltatásai bárki számára 
igénybe vehetők térítés ellenében. Jászfényszarui lakóhellyel rendelke-
ző ügyfeleknek Jászfényszarun történő munkavégzéshez kiszállási díj 
nem kerül felszámításra. A munkagép megrendelhető a Jászfényszaru 
Városfejlesztő Kft. irodájában (Polgármesteri Hivatal, tetőtér) vagy az 
57/520-125-ös telefonszámon.

Legyen szerencsénk egymáshoz!
Göndör Gábor ügyvezető
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XX. Jász Világtalálkozó Jászapátin
Idén 20. alkalommal került megrendezésre a jászok legnagyobb 

újkori közös eseménye, ünnepe, a Jászok Világtalálkozója. Ebben az 
évben Jászapáti adott otthont az háromnapos ünnepnek. Rendkívül 
színes és sokrétű programban vehettek részt azok, akik 2014. július 
11-13-a között a városba látogattak.

A világtalálkozó ünnepélyes megnyitója, kiállításmegnyitók, tudo-
mányos konferencia, a testvérvárosok kulturális bemutatói, jászapáti 
művészeti csoportok és a Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda 
című táncprodukciója várta pénteken az érdeklődőket.

A szombat délelőtt ünnepi szentmisével kezdődött, melyet Ternyák 
Csaba egri érsek celebrált, majd a díszünnepséggel folytatódott a prog-
ramok sora. Sajnos a jászsági települések gyalogos felvonulása a bizony-
talan időjárás miatt elmaradt, így csak a Vágó Pál történelmi díszme-
net és a lovas felvonulás résztvevői tudták magukat a forgatókönyvhöz 
tartani. A lovas díszmenetet a Szűcs Mihály Huszárbandérium tagjai 
biztosították, Ézsiás Vencel hagyományőrző huszárőrnagy vezetésével, 
emelve az ünnepség fényét. Hatökrös szekér szállította a helyszínre a 

jászok és a kunok ereklyéit, dokumentumait, így a Hármas Kerületi 
Nagyládát, a jászok és kunok kiváltságait rögzítő okmányokkal és a ke-
rület pecsétjével. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Kövér László, 
az Országgyűlés elnöke, aki ünnepi beszédet mondott. A vendégeket 
Pócs János országgyűlési képviselő, polgármester köszöntötte. Sor ke-
rült a Jászságért díj átadására, melyet dr. Barna Gábor tanszékvezető 
egyetemi tanár (Budapest – Szeged) részére ítéltek oda. Majd Fábián 
József jászkun főkapitány beszéde után beiktatták az új jászkapitányt: 
Bolla János Borbás Ferencnek adta át a stafétát. Borbás Ferenc jászka-

pitány ünnepélyes eskütételét és beiktatását követően Pócs János jel-
képesen átadta a XXI. világtalálkozó rendezési jogát Szarvák Imrének, 
Jászalsószentgyörgy polgármesterének, majd a hagyományos galamb-
röptetéssel, mely az együttműködést és összefogást jelképezte, véget 
ért az ünnepség hivatalos része.

Délután a jászsági és kirajzott települések művészeti, hagyományőr-
ző csoportjainak bemutatkozása keretében Jászfényszaruról a Városi 
Énekkar lépett fel nagy sikerrel. Látványos lovas és íjász bemutatók, 
Jászkun Táncgála volt a folytatás, ahol az Iglice Néptáncegyüttes nagy-
csoportja táncolt fergeteges moldvai táncokat, este pedig a Csík zene-
kar és a Vad Fruttik együttes koncertje szórakoztatta a jelenlévőket.

Vasárnap a „Jász Virtus”, a jász települések csapatainak erő- és ügyes-
ségi versengésére került sor, itt drukkolhattunk a fényszarui csapatnak, 
melynek Voller Klaudia, Rimóczi Dóra, Zsámboki Richárd, Gere Ri-
chárd, Terenyi Imre voltak a tagjai. Valamint a jászsági ízek főzőverse-
nyén is kóstolhattunk igazán finom, „hazai” ízeket az Agócs házaspár 
és Csaba János jóvoltából, ők savanyú levest főztek, valamint csülök-
pörköltet füstölt oldalassal és hamis pásztortarhonyával.

20 órakor a záróünnepséggel, a protokollköszöntőkkel, a Jászok 
Nagykönyvének bezárásával és a rendezés jogának átadásával Jászalsó-
szentgyörgy számára véget ért az idei világtalálkozó.

Hangulatos, lelkes, szívet melengető három nap volt ez, az együ-
vé tartozás, a jász büszkeség, az új és régi barátságok megerősítésének 
ünnepe. Jövőre, velünk jászokkal, ha nem is ugyanitt, de találkozunk!

Nagy Ildikó könyvtáros · Fotók: Jenes Fruzsina
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Ferenc József császár mindent „jól meggondolt” éppen 100 éve
Eldörrent a szarajevói pisztolylövés, Ferenc 

Ferdinánd trónörökös és felesége meghalt, ki-
tört az I. világháború, tanultuk az iskolában. 
Már sok éve tartott a gyarmatok kifosztása, 
Európa vezető hatalmait feszítette a gyarma-
tokért vívott küzdelem, a Monarchián belül 
erősödött a népek önállóságra törekvése, 
nemzetek egymásnak rontottak. Ferenc Jó-
zsef császár mindent „jól meggondolt” éppen 
100 éve.

Magyar katona fiatalokat vittek ki a frontok-
ra Oroszországba, Szerbiába, Boszniába, Do-
berdóba. Jászfényszaruról is kerültek ki kato-
nák a frontszakaszokra, köztük keresztapám, 
Harangozó Joachim, aki a mai Kossuth Lajos 
utca 61. számú házban lakott. Megtapasztalta 
a háború borzalmait, a hideget, a fegyverek 
dörgését, az aknák robbanásának hangját. 
Különösen szörnyű volt a szuronyroham, 
amikor puskavégre szegezett és előretartott 
éles szuronnyal rohant, küzdött ember ember 
ellen. Maga is több helyen megsebesült.

1915-ben február másodikán gyertyaszen-
telő napján csapatát bekerítették, elfogták, 
és csaknem négy évet töltött hadifogságban. 
Bebarangolta a Kaukázust marhahajcsárként, 
erről sokat mesélt. Megjárta Ogyesszát, Ba-
kut, ahol a munka után sokszor fürdött a 
Kaszpi-tengerben. A városban szabadon jár-
tak, nem tartottak szökésüktől, hová is szök-
tek volna? Murmanszkban már a hideg miatt 
is „rosszabb soruk” volt, vasutat építettek.

Szibériában Omszk környékén erdőirtáson 
dolgoztak nagy hidegben, mint mesélte, ha 
köptek, mire leesett már koppant. Tifliszben, 
ahol a mellékelt kép is készült, utat építettek. 
Hatan kanalazták a forró káposztalevest egy 
kondérból. Mint a mellékelt képen is látható, 
a szakács előtt fehér köpeny van, a foglyok 
nincsenek rossz kondícióban, saját katonai 
ruhájukban dolgoztak. Harangozó Joachim a 
szakács mellett áll, az edény oldalán jól olvas-
ható a felirat: 1914-1918. Egy orosz fotográ-
fus készítette, és postai levelezőlapként hazaért 
Tifliszből. A fénykép hátoldalán ma is jól olvas-
ható a címzés: Harangozó Mihály úrnak (főbí-
ró 1903 és 1908 között. Lsd.: Elöljárók, Élen-
járók c. könyv, 2013) és a feladó hely: Tiflisz.

Keresztapám jól megtanult örményül, oro-
szul, Tifliszben elsajátította a grúz nyelvet, 
tudott csecsenül, tudott sok szót tatárul és 
törökül is, mivel együtt dolgozott velük.

Előfordult a Kaukázusban, hogy rablók „tá-
madták” meg őket, el akartak hajtani néhány 
marhát, rendszerint „megegyeztek”. Amikor 
nekem, mint gyereknek, vagy másoknak me-
sélt fogolybeli élményeiről, a párbeszédeket 
oroszul mondta, és gyakran használt orosz 
szavakat a későbbiekben is. Talán ezért is őriz-
te meg orosz nyelvi tudását. Gyertyaszentelő 
napján szabadult négy év múlva. Sokan nem 
térhettek haza, a háborúban elesettek nevét a 
templomkerti emlékműre felírva olvashatjuk.

A második világháború során a szovjet csa-
patok átvonulásakor rendszeresen tolmácsolt 
Gyila Ferenc főjegyzőnek. Karszalagja és iga-
zolványa is volt, mint tolmácsnak, s ha ezt 
meglátta egy orosz tiszt, mindjárt „máskép-
pen” beszélt vele.

Egyszer megkérdezte keresztapámat egy 
szovjet tiszt: „Tudod-e hány országból áll a 

Szovjetunió?” „Igen.” „Meglátod, annyi felé 
fog szakadni!”

Keresztapám már a háborúban volt, amikor 
megszületett egyetlen gyermeke 1915-ben, 
de csak a háborúból hazatérte után láthatta 
meg, amikor már felesége a temetőben volt. 
Második házasságából nem született élő gyer-
meke. Egyetlen lánya 17 éves korában meg-
halt, valószínűen tbcben. Apámat, Csákány 
Imrét 1934-ben fiukká fogadták. 14 év után 
az együttélés megszakadt. Keresztapám az öt-
venes években kuláklistára került, és elszen-
vedte annak minden kellemetlenségét.

Sokszor elgondolkozom, mi értelme volt 
ennek a máig ható szörnyű háborúnak? 

Miért kellett sok magyar fiatalnak, köztük 
keresztapámnak elmenni a háborúba, ahon-
nan sokan vissza sem tértek. „Halálhörgés, 
siralom...” Milliók haltak meg a háborúban, 
árvákat, özvegyeket hátrahagyva, anyagi rom-
lás, szegénység, nyomor és a magyarságnak 
végül Trianon.

Dr. Harangozó Imre

Az 1913-ban épült Fiúiskola (a mai kibő-
vített, felújított kisiskola) a hatvanas évek 
elején.

Fotó: FÉBE-archívum
Adományozó: Kohári András

Készült Tifliszben, Harangozó Joachim a szakács mellett jobb oldalon áll.
Fotó: FÉBE-archívum. Dr. Harangozó Imre adománya

Mit rejt a ládafia? XII.
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AnnO
Egy gyermek megfigyelései és tapasztalatai az 1930-as években VI.

A község tanítói összejártak, és névnapjai-
kon nagy vendégjárás volt: nagyapám Nepo-
muki Szent János napján, május 16-án tartot-
ta, és ilyenkor zenész cigánybandák is eljöttek 
köszönteni. Nagyapám kikészítette a pénzt az 
ablakba, és én örültem, hogy én adhattam 
oda a zenészeknek. Apám névnapja augusz-
tus 20-án, Szent István napján volt. Nálunk 
ez nagy vendégség keretében zajlott le, és én 
élveztem a társasági összejövetelt. Anyám szé-
pen játszott harmóniumon, és együtt énekelt 
a vendégekkel. Nagyon jó kedélyű asszony 
volt. Nyáron mi mentünk a nagyszülőkhöz, 
télen ők jártak el hozzánk Lusi nagynéném 
társaságában. Mi szívrepesve vártuk őket, 
mert nagy olvasásokra vágytunk, és játszottak 
is velünk különféle társasjátékokat.

Úgy kéthetente koldusok is megjelentek 
nálunk látogatóba. Egy öreg bácsit szomorú-
an néztem, ruhája szakadt volt, kalapja ócska, 
és mezítláb járt. Anyám pénzt, ruhaneműt, és 
sokszor szalonnát vagy zsírt adott nekik. Ak-
kor is voltak szegény emberek, és joggal elvár-
ták, hogy a tehetősebbek segítsenek rajtuk.

Kertünk vége szomszédos volt Kis B. Mari 
néniék kertjével. Két nagy fia volt, Jancsi és 
Imre. Velem, mint gyerekkel viccelődtek, 
hogy én leszek majd valamelyikük mennyasz-
szonya, ha megnövök. Ez a porta élményt is 
adott nekem. A fiúk néha bevittek az istál-
lóba, pedig én a tehenektől és a lovaktól is 

nagyon féltem, de azt szerettem nézni, aho-
gyan esznek, vagy itatják őket. Ha felvettek a 
karjukra, meg is mertem simogatni a lovakat, 
különben nem értem volna fel a fejüket. Má-
sik élményem itt a cséplőgép érkezése volt. 
Mindig ott álltam a kerítésnél, ha jött. Lassan 
ballagott a monstrum gép, mellette emberek, 
a cséplőbanda tagjai poroszkáltak vállukon 
tarisznyával és panyókára vetett inggel vagy 
felsőkabáttal. Rendszerint este érkeztek meg, 
másnap hajnalban kezdték el a nehéz mun-
kát, és folytatták sötétedésig. A cséplés eltar-
tott egy-két vagy három napig is. Az udvar-
ban álltak az asztagokba rakott kévék, onnan 
adogatták rendre a gép tetején álló etetőhöz, 
aki a cséplődobba rakta azokat. Ilyenkor fel-
felbúgott a gép messzehangzó, jellegzetes 

hangja. A gépet óriási por vette körül, amit 
a hátul kijövő pelyva, törek és szalma sodort 
magával a szabadba. Külön tudomány volt a 
szalmakazal szabályos és így tartós felrakása. 
Sokáig el tudtam nézni ezeket a műveleteket. 
A cséplőgép embereit a gazda látta el étellel-
itallal, ebéddel, vacsorával. Ott ettek délben 
a kazlak tövében, amelyek némi árnyékot ve-
tettek a forrón tüzelő napsütésben. A gazda 
a munkát természetben fizette, részesedést 
adott a zabból, árpából és a búzából.

Hetenként egy kedvelt utunk vezetett 
Berze Nándorékhoz. Mindenki Ferdi bácsi-
nak nevezete Panka néni férjét. Panka néni, 

Bitaróczky Anna apám unokanénje volt. Még 
idős korára is megőrizte arca szépségét, de 
amint hallottam, lánykorában igazi szépség 
volt. Sokan megkérték a kezét, de ő a szegény 
Berze Ferdit választotta. Én hat élő gyerme-
küket ismertem. Pannikát, Palit, Mariskát, 
Bertát, Jóskát és Pistát.

Több gyermekük is volt, de ők kisgyerek-
ként meghaltak. Pici, egy szoba-konyhás pa-
rasztházban laktak. Nem is tudom, miként 
fértek ott el annyian. Kis kert, mellette tó, 
nekem titokzatos. Szegények voltak, de na-
gyon tisztán jártak. Ferdi bácsi bölcs ember 
volt, már akkor felfigyeltem rá, és szerettem 
hallgatni történeteit a világháborúról. Meg-
járta a fogságot is, de jó kedélye bámulatos 
volt. Mindig pipázott, a konyhaajtóban ült, 
és mesélt. Panka néni szent asszony volt, 
anyámmal kölcsönösen szerették egymást. 
Sokat segített anyámnak, főleg nagymosás-
nál, ilyenkor jól elbeszélgettek. Egy nagy 
keresztet hordott a vállán, mert fia, Pál süket-
néma volt és kissé hibbant elméjű is, amolyan 
„falubolondja”. Süket Pajának nevezték a fa-
lubeliek, sokszor megtréfálták, de soha nem 
bántotta senki. Meztélláb járt, háromnegye-
des nadrágban, fején pedig viseltes levente-
sapkát hordott. Innen-onnan pénzt is kapott, 
azt soha nem költötte el, hanem hazavitte. 
Előfordult, hogy megkínálták egy-egy korsó 
sörrel is.

Élt egy másik bolond férfiú is a faluban, akit 
mindenki Halcsik Pistának nevezett, mert a 
Sárkány-tóból fogta ezeket a különös formá-
jú halakat, amelyek nem voltak nagyok, de 
hosszúak és vékonyak, és csikorogtak. Nagy-
anyám is vett tőle ezekből, de hogy ettem-e 
belőlük arra nem emlékszem.

Nagy karácsonyokat tartottak nálunk. Az 
ebédlőben állt a plafonig érő karácsonyfa. 
Gyönyörű volt, de az angyalhaj nagyon szúrta 
a térdünket, amikor az ajándékokat kerestük 
a fa alatt. A vacsora után addig játszhattunk, 
amíg az éjféli misére menő szülők és nagyszü-
lők haza nem értek. Szép ajándékokat kap-
tunk, de a főszerepet mindig a baba jelentette 
számunka. Az egyik karácsonyra pólyás babát 
kértem gyerekkocsival, amiben tologathat-
tam. A baba azután ott is volt, alvós, pólyás, 
édes kisbaba, de kocsi sehol. Elkeseredtem 
nagyon, de megvigasztaltak, hogy pár nap 
múlva az angyalka utólag meghozza. (Pestről 
nem érkezett meg időben.) Meghozta!

Apámnak sok könyve volt a könyvespolcán, 
és én le-leemeltem róla ezt-azt, amikor már 
olvasni tudtam. Emlékszem a Gárdonyi soro-
zatra, szép zöld vászonkötésben, rajta ezüstös 
díszítéssel. Később már nagyanyám felolvasta 
az Egri csillagokat. Talán érdeklődésem az 
irodalom és a történelem iránt ekkor kezdő-
dött, és a könyvek elkísértek egész életemben. 
Könyvtáros lettem az Országos Széchényi 
Könyvtárban, mert a budapesti Eötvös Ló-
ránd Tudományegyetemen könyvtár-magyar 
nyelv és irodalom szakos hallgató voltam.

A sorozatot gondozza: Tóth Tibor

A visszaemlékezésben szereplő csépléshez hasonló látható ezen a fényképen, mely 1941-ben készült 
a Csonthalom-tanyán. A cséplőgéptulajdonos Sándor Sándor, a Both-féle cséplőbrigáddal.
A képen balról jobbra haladva Vass Nándorné sz. Deák Viktória, előtte leánya Vass Margit

később Kurucz Sándorné, a leányzó mögött ifj. Sándor Sándor gépész (a cséplőgéptulajdonos fia)
a petrencerudat tartó fiútól balra Vass László, a zsákot vállán vivő férfitól jobbra
Csillik Antal mázsás látható. A képen megörökített létszámból következtethetünk,

hogy egy-egy cséplőgépbrigád 16-18 főből állhatott.

A fényképet Vass Margit Svédországból akkor hazalátogató keresztanya készítette.
Fotó: FÉBE-archívum, Kurucz Sándortól kaptuk.
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Hetven éve jelent meg Gyenge Péter: Andris – Egy parasztfiú regénye
Ajánlás és előfizetési felhívás

2013 karácsonyán kaptam egy könyvet 
e-mailben Tóth Tibortól, aki nem is gondolta 
milyen örömet szerez vele. Nemcsak azért, 
mert szeretek olvasni – hiszen legalább ezer 
könyvet átbújtam életemben – hanem azért 
is, mikor Gyenge Péter: Andris könyvét el-
kezdtem olvasni, olyan nevek jöttek, hogy: 
lóúsztató, monostori uradalom, Spiccer kocs-
máros, kiről az öregektől hallottam egyet s 
mást, mint például, hogy többen is odavitték 
lecsúsztatni néhány hold földjüket. S amikor 
Andris apja azt mondta:

„Gyün ma egy ember Árokszállásról. El 
akar téged vinni libapásztornak az ’ágói ta-
nyára.”

Mint egy régi filmről, gyerekkorom jött elő: 
hiszen így mondtuk egymásnak: Gyüssz-e 
má’?

És a gyerekkorból előjött egy kép. Talán 
annyi idős lehettem, mint Andris a könyv 
elején, úgy negyedik osztályos. Mikor men-
tem haza az iskolából, az asztalon egy könyv 
feküdt. 

– Mi lehet ez? Nekem ezt meg kell nézni! – 
gondoltam magamban.

Azonban keresztapám kivette a kezemből, 
lapozgatott, aztán az ujjával mutatta egy he-
lyen:

– Na, itt olvasd!
„Czeglédi uram bort hozott be a kamrából. 

Ezután a sublóton lévő piros szélű pohárba 
töltötte az italt, és tisztelettudóan a bírót kí-
nálta meg először, majd a belrendőrt és sorba 
a többieket. Végül Andrisnak nyújtotta a po-
harat, de ő nem fogadta el.

– Köszönöm bátyámuram, én nem szere-
tem az italt.

– Annál jobb – mondta Hegedűs bácsi – jó 
képviselő lesz belőled…

A bíró letett az asztalra egy papírost, Flóri 
pedig feljebb srófolta a lámpát, hogy jobban 
lássanak.”

És ekkor megkérdeztem: 
– A Czeglédi úr a keresztapám volt?
– Nem, az a nagyapád, én a Flóri voltam, 

aki feljebb srófolta a lámpát.
– És ez itt volt?
– Bizony itt: ebben a szobában és ennél az 

asztalnál.
(Zárójelben jegyzem meg, hogy ezt az asz-

talt még ma is őrzöm. Ezt 1905-ben kapták 
nagyapámék nászajándékul.)

– Mikor volt ez, keresztapám?
– Ez, fiam, abban az időben volt, amikor 

én is ekkora gyerek voltam, mint most te: az 
1920-as években.

Én a könyvet akkor nem olvastam el, hiszen 
kölcsönbe kaptuk, csak egy-két napig volt ná-
lunk, de most már elolvastam háromszor is.

Így hát bátran merem ajánlani minden 
jászfényszaruinak, minden jásznak, akár fi-
atal, akár idősebb, hogy visszanézzen a XX. 
század első felébe. Olyan nevek vannak ben-
ne, melyek ma is élnek, mint például: Gu-
lyás-tó, Krizsán-tó, vagy éppen a Boros-tó, 
melyhez legközelebb lakott Gyenge Péter, na 

és persze a mi családunk is; nekem ugye anyai 
ágon a Czeglédiék. És ott van a könyvben a 
szegénység, mely Andrisnak igazságtalan és 
szeretne ellene valamit tenni. És benne van 
szépen leírva az istenhit, s gyönyörűen kife-
jezve a természet szépsége. Például mindjárt a 
könyv elején így:

„Tavasz volt, verőfényes tavasz. A fák szin-
te versenyeztek egymással, hogy minél előbb 
kibontsák gyenge levelüket. Minden virág 
duzzadt, felpattintotta kemény bimbóját. 

Mindegyik Istent kereste virágarcával, aki új 
életre hívta szirmaikat.”

Aki egy picit szeret olvasni, nem bánja meg, 
ha előfizet a könyvre!

*
Ezen gondolatokat, véleményt Ézsiás László 

Budapestről 2014. július 7-én írja le e-mail-
ben.

Lacinak speciális – vakoknak kifejlesztett 
– számítógépe van, ami a kapott üzeneteket 
felolvassa használója számára.

A billentyűzete a Braille-írás jeleit tartal-
mazza, a kidomborított pontokból álló je-
leket ujjbegyekkel tapogatja le használója. 
A jelekhez a magyar ábécé betűi vannak kap-
csolva, így tudja az írást, üzenetet a látó em-
ber saját számítógépén olvasni.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete augusz-
tus és szeptember hónapokban a regény 
megjelentetésének támogatására adományo-
kat és előfizetőket gyűjt. A könyv előfizetési 
ára (egy doboz cigaretta ára) hatszáz forint.

Az adományokat a Fényszaruiak Baráti 
Egyesülete 69500149-10382075 számlájára 
lehet átutalni, vagy a helyi pénzintézetnél 
befizetni. Gyűjtőívek a városi könyvtárban, 
a Jász-Takarékszövetkezet kirendeltségén, 
Baranyi Józsefné Nellinél, Görbe Jánosné 
Amálkánál, Kővágó Jánosné Katinál és Tóth 
Tibornál találhatók, a kiadványra e helyeken, 
illetve személyeknél lehet előfizetni. A könyv 
várható megjelenése október második fele.

Tóth Tibor

A képen a Gyenge család Jászfényszarun a múlt század harmadik évtizedében látható.

Az álló sor balról jobbra haladva: Gyenge Anna (1915-2012), Gyenge Imre (1903-1987)
és felesége Szlávik Anna (1908-1990), (a Kanadában élő Gyenge Valéria olimpiai bajnok szülei) 

Gyenge Péter (1913-1976) (a könyv szerzője).

Az alsó sorban jobb szélen Gyenge Sándor (1899-1958),
bal szélén felesége Ocskó Mária (Ocskó István és Nagy Erzsébet szülők gyermeke,
házasságot kötöttek 1922. január 16.) és gyermekeik: Mária, József és Sándor.

Középen id. Gyenge Sándor (1871-1941) (Gyenge Mátyás és Pusztai Ágnes gyermeke)
mellette M Kovács Anna (1874-1957) (M Kovács Sándor és Boros Anna szülők gyermeke)

Házasságkötésük 1894. október 25-én volt, Milán István káplán adta össze őket,
tanúk, násznagyok: Gyenge Szál József és Menyhárt János. Ők Gyenge Sándor, Gyenge Imre,
Gyenge Péter, Gyenge Anna szülei, Gyenge Valéria (Garai Jánosné Budapest, 1933. április 3.

olimpiai bajnok – 1952 Helsinki – magyar úszónő, fotóművész, író) nagyszülei.

Gyenge Valéria részt vett az 1956. évi nyári olimpiai játékokon is. Az olimpia után nem tért 
haza, 

Kanadában telepedett le. Gyermekként 2-3 alkalommal járt a nagyszülőknél Jászfényszarun.

A fotó Gyenge Valériától származik. FÉBE-archívum
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Tábor a szivárvány színeiben
A tanév alig zárult le, máris kezdődött az egyhetes Szivárvány napközis 

tábor a Kisiskolában, 74 alsós tanuló részvételével. A szivárvány, mint 
égi csoda, lehetőséget nyújtott 
arra, hogy a gyerekeket kalando-
zásra hívjuk Szivárványországba, 
ahol felfedezhették irodalmunk, 
képzőművészetünk, környeze-
tünk, zenénk gyönyörűsége-
it. A foglalkozások és játékok 
8:00-kor kezdődtek, melyeket a 
tanító nénik vezettek. A szivár-
vány színei alapján 5 csoportot 
alkottak a táborozók. Forgószín-
pad szerűen váltották egymást 
a kézműveskedésben, Szivár-
ványdal és tánc tanulásában, 
mesedramatizálásban. A közös 
alkotásnak köszönhetően szü-
lettek karkötők, zsenília állatok 

és virágok, szélforgók, hajtogatott babák, arc- és körömfestés – piros, 
narancssárga, citromsárga, zöld és kék színekben. A táborlakók séta- 
kocsikáztak a városban, kerékpáros ügyességi versenyen vettek részt a 
helyi rendőrőrs tagjai segítségével. Kalandtúra és kincsvadászat színe-
sítette még a programokat. A mátrai kirándulás alkalmával a kisorosz-
lán -simogatás és a sástói kilátó megmászása jelentett felejthetetlen 
élményt. A táborzáró rendezvényre, a Szivárványünnepre meghívtuk 
a szülőket és az érdeklődő vendégeket. A gyerekek és a pedagógusok 
az egyénileg festett szivárványos pólójukat vették fel ezen a délutánon. 
Zenés kisfilm keretében mutattuk be a hét eseményeit. (Megtekint-
hető a www.youtube.com oldalon Szivárvány Tábor 2014 címmel.) 
A műsorban szerepelt még: Szivárványtánc az udvaron, Szivárványdal 
(rapes változatban is) színpadon, és a mese szereplői is megtalálták a 
hétdombi csodatevő szivárványt.

Köszönet illeti Jászfényszaru Város Önkormányzatát az anyagi tá-
mogatásért, a pedagógusokat és technikai dolgozókat lelkiismeretes 
munkájukért.

Ézsiásné Róka Mária
táborvezető

Egy délelőtt a sportpályán

2014. június 12-én valamennyi osztály a sportpályán töltötte a délelőttöt. Fotó: Ézsiásné Róka Mária
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„Mint a fűben a madár,
körülnéz, és messze száll...”

Ezzel az idézettel búcsúztunk el nagycso-
portosainktól 2006 májusában, akik 2014. 
június 11-én vidám ballagóként látogattak 
meg minket, ki-ki a saját csoportját a Napsu-
gár és a Szivárvány Óvodában. Ismét leültek 
a kis székekre beszélgetni, felidézni az óvodás 
emlékeket. Ilyenek voltunk! – ismertek ma-

gukra és egymásra egy-egy idézet vagy fotó 
segítségével.

Kedves Ballagók! Kívánjuk nektek, hogy 
érezzétek jól magatokat az új iskolátokban, 
sikeresen vegyétek az előttetek álló akadályo-
kat.

Földvári Edit

„ Három kívánságom, hogyha volna
Apukám az mind teneked szólna.
Legyél jókedvű, hosszú életű, vidám,
Hogy sokáig mondhassam:
Szeretlek Apukám!”

A Napsugár Óvoda Méhecske csoportjában 
már hagyománynak számít, hogy nemcsak az 
anyukákat ünnepeljük, hanem az apukákat 
is. Ebben az évben május 13-ra esett ez az 
alkalom. A gyermekek versekkel, tánccal és 
ajándékkal kedveskedtek apukájuknak.

Földvári Dorottya · Fotó: Földvári Edit

2014. június 12-én 18 órától a Petőfi Sán-
dor Művelődési Ház és Könyvtár vendége 
volt Tolvaly Ferenc író, filmrendező, üzlet-
ember. Spirituális utazásairól, többek közt a 
Szent Jakab-útról, életéről beszélt a jelenlé-
vőknek. Kellemes, lelkesítő, elmélyülős be-
szélgetéssel és könyvdedikálással zárult az est.

Nagy Ildikó könyvtáros

Apák napja
a napsugár Óvodában

Vendégünk volt
Tolvaly Ferenc

A Napsugár Óvoda volt óvodásai. Fotó: Kovácsné Pap Andrea

Régi Szivárvány ovisok. Fotó: Földvári Edit

És ballagás 2014. június 14-én. Fotó: Pálné Pádár Anikó
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Hagyomány és kreativitás a zagyván innen és a galgán túl
tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

tÁMoP-3.2.13-12/1-2012-0499

Vendégségben a jászágói óvodásoknál

A Maci és Süni csoport kelt útra a tanév utolsó találkozójára június 
második hetében. A TÁMOP pályázta keretén belül Jászágó családias 
óvodáját látogattuk meg. A jászágói ovisok a tájháznál vártak ránk, 
ahol a témához kacsolódóan már begyújtottak a kemencébe, és tepsibe 
került a macok, hiszen a Jászság jellegzetes ételeivel ismerkedtünk ezen 
a napon. Természetesen szétnéztünk a tájházban, kerestük a hasonla-
tosságot a fényszarui tájházban látottakkal. Átsétáltunk az oviba, ahol 
a felnőttek, szülők, nagyszülők készülődtek palacsinta és kürtőska-
lácssütéshez, a bográcsba töklecsóhoz való alapanyagok kerültek. Ki-
próbáltuk az udvari játékokat, babát és drungattyút lehetett készíteni. 

Közben a finom illatok el-elcsábítottak a játéktól, elszaladtak megnéz-
ni, mennyi palacsinta sült már ki, és mivel töltik meg, a parázson is 
izgalmas volt forgatni a kürtőskalácsot, nagyon vártuk, hogy minden 
elkészüljön.

Családias hangulatú délelőttöt tölthettünk együtt, vidáman, sok ne-
vetéssel, beszélgetéssel. Mikor minden elkészült, indulhatott a piknik, 
a terített asztalról mindenki elvehette kedvencét, megteltek a pocakok, 
de megkóstolták a számukra újdonság régi étkeket is. Ízekben gazdag 
kiránduláson voltunk ezen a kánikulai napon.

Mezeiné Folyó Angéla

a Jászfényszaru az oktatásért
alapítvány 2014-es díjazottjai:

Kovács Lilla 5. a, Jávorcsik Csilla 5. a,
Dósa Flóra 5. a, Borbély Viktória 6. c, 
Nagy Martina 7. b, Jarábik Maja 7. c,
Fábián Alexandra 7. a, Berényi Levente 7. a,
Nyers Lili 2. a, Füle Viktória 3. a,
Kotán Eszter 3. b, Horváth Áron 3. b 

a Penczner Pál alapítvány
2014-es díjazottja: 

Pál Zsófia 8. a

a Jászfényszaruért alapítvány
díjazottjai:

Sánta Patrik 8. c, Zsámboki Dóra 8. b, 
Zsólyomi Kristóf 8.a, Garas Alexandra 8. c,
Rácz Zsolt 8. c, Tóth Julianna 8. c,
Szűcs Levente 7. c, Kotán Csenge 7. b
Kiss Bettina 8. c osztályos tanulónak a ma-
gyar nyelv és irodalom ismerete terén nyúj-
tott kiemelkedő teljesítményéért Kazinczy 
Ferenc-emlékérmet adományozott.

Kiemelkedő tanulmányi munkája elisme-
réséül dr. Szabó Zsuzsanna pénzadományát 
vehette át Sánta Patrik 8. c osztályos tanuló.

Újra elérkezett a tavasz, a Napsugár Óvoda 
legkisebb – Süni – csoportját is kicsalogatta 
a jó idő a szabadba. Az idén is hátizsákot 
vettünk a hátunkra, s a gyermeknapi kirán-
dulás alkalmával – szokásunkhoz hűen – a 
Jászberényi Állat- és Növénykertbe utaztunk 
a kicsikkel.

Szerettük volna megismertetni a legkiseb-
bekkel a tágabb környezetünket is, ezáltal 
maradandó, szép élményeket szerezni a gyer-
mekeknek. Mivel minden kicsi szereti az ál-
latokat, ezért tartjuk vonzónak e szabadtéri 
programot.

„Az állatok világából a gyermekek a legem-
beribb értékeket is elsajátíthatják. A család 
fontossága, az egymásra való odafigyelés, a 
gyermeki szeretet mind-mind olyan jelensé-
gek, melyek az állatvilágban megtalálhatóak.”

(forrás: internet)

Az állatkerti látogatás során a gyermekeink 
igényeihez, életkori sajátosságaihoz igazodva 
alakult a program. Attól függően, hogy kit 
milyen állat, illetve kikapcsolódási lehetőség 
érdekelt, szabadon időzhetett, barangolhatott 
az egyes területeken. A fél óránként szervezett 
látványetetések azonban általában odavon-
zották a gyermekeket és szüleiket az éppen 
aktuális programhoz. Ilyenkor s a játszótér 
felfedezésekor kiváló alkalom kínálkozott a 
felnőttek és gyermekek között a barátkozásra, 
ismerkedő beszélgetésekre.

Örömmel nyugtáztuk, hogy az immár 
35 éves állatkert egyre szebb, tágasabb s 
gyermekcentrikusabb. Remélem, lesz még 
máskor is alkalmunk az óvodásainkkal meg-
látogatni e közeli létesítményt, hiszen a „Kis 
állatkert, nagy élmény!” mindenki számára.

Kovácsné Papp Andrea

„Süni csoport mi vagyunk, kirándulni indulunk.
Az idő végre csuda jó, mondjuk együtt: Halihó!!!”
Csiripel a sok madár, a sok bogár táncot jár.
Hali, hali, halihó, óvodásnak lenni jó!!!”

Első gyermeknapi kirándulásán
a napsugár Óvoda legkisebb csoportja

Jó tanulók jutalmazása
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Augusztusi népszokások

Időszalag 6. rész

augusztus 1.: Vasas Szent Péter napja
E napon emlékeznek  arra, amikor egy angyal kiszabadította Szent 

Pétert Heródes börtönéből, ahol láncra verve őrizték. Muravidéken do-
logtiltó nap a szőlőtermelők számára, mert úgy vélik, ha dolgoznak, a 
szőlőszemek lehullnak a fürtökről. Egy, a kukoricára vonatkozó termés-
jóslás szerint: „Ha Vasas Szent Péter napján még eső lesz, lesz kukorica, 
de ha még akkor se esik, gyühet a Duna vize is, nem lesz kukorica”.

augusztus 10.: Lőrinc napja
A közhiedelem szerint a dinnye e naptól kezdve már nem olyan fi-

nom, úgy mondták: „lőrinces”, lucskos lesz. Ezzel szemben a való-
ság az, hogy augusztus 10-ére csak a korán leszedett dinnyék válnak 
túléretté, a dinnyeszezon a másik Lőrinc napon, szeptember 5-én ér 
véget. Azt mondják, ha Lőrinc napján szép idő van, hosszú lesz az ősz, 
és jó gyümölcstermés várható.

augusztus 15.: nagyboldogasszony napja
Nagyboldogasszony a legrégebbi Mária-ünnepünk. Ezen a napon 

Mária mennybemenetelét ünnepli az egyház. Nagyboldogasszony 
napja sokfelé búcsúnap. A moldvai magyarok e napon mindenféle 
virágot, gyógynövényt szenteltettek, hogy majd ezzel füstöljék a bete-
geket, mennydörgésnél is ezt égették. A Muravidéken dologtiltó nap, 
nem volt szabad sütni, mert a tűz kitörne a kemencéből. Nagyboldog-
asszony napja derült idejével a jó gyümölcs- és szőlőtermés előhírnö-

ke. Az ún. két Boldogasszony közét (aug.15. – szept. 8.) szerencsés 
időszaknak tekintették, különösen az asszonyi munkát illetően. Ilyen-
kor ültették a tyúkokat, hogy jó tojók legyenek, és az összes tojásukat 
kiköltsék. Az ebben az időszakban tojt tojásokat összegyűjtötték, mert 
úgy vélték, hogy sokáig elállnak. Ekkor kellett szellőztetni a búzát, 
hogy ne legyen dohos, ne essen bele a zsizsik (kártevő rovar).

augusztus 20.: Szent istván napja
Első államalapító királyunk ünnepe. Mária Terézia 1774-ben or-

szágos ünneppé nyilvánította. Első alkalommal 1818-ban rendeztek 
ünnepélyes körmenetet, Szent István jobbjának a tiszteletére. Ekkor 
már az új búzából sütik a kenyeret, és ettől a naptól kezdve költöznek 
a gólyák. Ezután már nem tanácsos szabadban fürödni, mert feltétele-
zik, hogy a szarvasok belevizelnek a vizekbe és a vízi szellemeket sem 
szabad megzavarni.

augusztus 24.: Bertalan napja
Bertalan apostol napja, aki a csizmadiák és a szűcsök védőszentje. 

Sokfelé ezt a napot tartják őszkezdő napnak, ugyanis amilyen ennek 
a napnak az időjárása, olyan lesz az őszi időjárás. Az ezen a napon 
köpült vajról pedig azt mondják, gyógyító hatású.

Internetes források felhasználásával összeállította:
Szilágyiné Marika

A sorozat következő zománcképe a redemptio eseményét mutatja 
be. A jászok és kunok életében az esemény kiemelkedő fontosságú és 
Mária Terézia (1740-1780) uralkodásához kapcsolódik. A redemptio 
aláírására 1745. május 6-án került sor. A döntés hatására a jászok és 
kunok saját pénzükön visszavásárolhatták a szabadságukat. Az alko-
táson megjelenik Mária Terézia, valamint a települések képviselői is. 
Meglehetősen szokatlan módon a redemptiót a művész ezen az alkotá-
sán a jobb oldali nagy képen is bemutatta.

Mária Terézia háborúi során nagy erővel támaszkodott a magyar hu-
szárságra. 1760-ban magyar nemesi testőrséget szervezett. A királynő-
höz kötődik, hogy 1771-ben augusztus 20-át, azaz Szent István király 
napjának megünneplését rendelte el. Többek között Mária Teréziához 
kötődik, hogy 1776-ban Fiume a Magyar Korona része lett.

A következő kép az 1848-as forradalomra emlékezik. Az alkotó, Sisa 
József elmondása szerint itt nem konkrét személyeket kívánt megje-
leníteni, hanem a történelmünk egyik jeles eseményét, az 1848-as 
forradalmat.

Az időszalag sorozata Deák Ferenccel (1803-1876) ér véget. A jele-
net a Magyarország történetét napjainkig befolyásoló 1867-es kiegye-
zésre utal. A kiegyezéssel Magyarország egy kétségtelenül fellendülő, 
de több problémát kialakító új korszakba lépett.

Ugyanakkor teljesen történelmietlen és megtévesztő a kép hátteré-
ben álló Parlament. Ugyanis az épületet csak 1885-ben kezdték el 
építeni, tehát Deák Ferenc halálakor még az épület tervei sem ké-
szültek el.

Farkas Kristóf Vince · Fotó: Menyhárt Éva
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Valamikor hajdanán a Petőfi Sándor út, a Hámán Kató út és a Hu-
nyadi út közrefogásával volt egy lapos. A lapos aljában összegyűlt a 
sok-sok csapadék, ami szép lassan egy tóvá alakult. Körülötte mesés 
környezetben egy gémeskút és számos eperfa állott. Tavaszra már zöl-
dellt a fű, amelyben szinte szikrázott a gyermekláncfű sárga virága.

Ennek a laposnak több feladata is volt. Egyrészt a környék kislibái itt 
tanultak meg úszni. Szinte minden háznál neveltek libákat, kacsákat. 
Saját magunk ültettük el a tojásokat, bár sokszor a rakoncátlan lúd-
anyó helyett kotlóstyúkokkal keltettük ki őket. A párnapos tipegőket 
aztán dobozban vittük le a lapos partjára. Kicsit szeretgettük, etet-
gettük őket, beszélgettünk velük, papatyi-papatyi, s aztán hazavittük. 
Nap mint nap erősödtek, majd mikor már csipdesték a fű hegyét, ön-
állósítottuk őket. A fejükre festék került, nem ám koronának, hanem 
megkülönböztetésül. Iskolai szünidőben teljes elfoglaltságot jelentett 
számomra a libapásztorkodás. Az utcabéli lányokkal űztük ezt a mes-
terséget a lapos partján.

No, de egyik szavamat a másikba ne öltsem, a mi házunk éppen a 
lapossal szemben volt. A nagykapu alatt mélyedést képeztünk, ahol a 
libáink kibújhattak, és irány az úsztató. Ott aztán fel-alá jártak a par-
ton, vagy besétáltak a vízbe és ringatóztak a hullámokon. Úgy fehérlett 

a terep, mintha visszatért volna a tél. A gyereksereg őrző, vigyázó sze-
mei aztán nem mindig az állatokra irányultak. Kerestünk magunknak 
játékot: szedtük az éppen virágzó vadvirágokat, fontuk a koszorúkat, 
megajándékoztuk egymást. Barátságok alakultak.

A laposban a nyári záporok pótolták a vizet, de ha nem volt elegendő, 
akkor a Tibi-tónál (a Hunyadi és a Hámán Kató utca találkozásánál 
volt, a mai napig vizenyős rész) úszkáltak. Elöl ment a gúnár, ő vezette 
a sort, aztán a többiek. Valóban libasorban haladtak. A libákat azon-
ban nem csak úsztatni kellett, hanem jól is kellett lakatni. Ha a nyaka 
fodros, kidudorodott, akkor már jóllakott. Ha kellett, megráztuk az 
eperfát, onnan lehetett repetázni (szüleink tilalmára). A nyári viharok 
idején a libák százfelé siettek, kezelhetetlenné váltak. Egyik alkalom-
mal, egy nagy mennydörgés idején a Malom-tónál találtuk meg őket.

Őszre a libák szépen fejlődtek és gyarapodtak, libatömés idejére igen 
életerősek voltak. Anyám búcsúra mindig tömött egyet. A sült liba-
májra emlékszem, azóta is keresem azt az ízt, de nem találtam még 
olyan finomat. A liba tollát már a nyár folyamán ritkítgatta anyám, 
összegyűjtötte egy jól szellőző zsákba. A tollfosztásra már csak télen 

került sor, a szomszédokat hívtuk segíteni. Egy hosszú asztalt körbe-
ültünk, és a háziasszony egy kis kupac tollat tett elénk a nyári száraz 
tollúból, amit szét kellett válogatni három csoportba. Volt a legdur-
vább tollú,(amiből főleg díszpárnák készültek), a puha, fosztott tollú 
(kis- és nagypárnákhoz) és a pehely, amit dunyha készítéséhez hasz-
náltak. A tollfosztás ideje alatt tüsszenteni nem volt szabad. A munka 
végeztével a háziasszony minden résztvevőt vendégül látott. Volt ott 
minden, mi szem-szájnak ingere: krumplis bukta, cukros főtt kuko-
rica, befőtt, pogácsa. Aki nem segédkezett a tollfosztásban, annak az 

ablaka alját leszórták fosztókával (tollszár) és leöntötték vízzel, hogy 
reggelre odafagyjon. Ez nagy csúfságnak számított, mert csak akkor 
lehetett eltüntetni, ha a föld fagya kiengedett.

Mese volt, igaz volt. A történet a libaőrzésről ott ért véget, hogy 
mi, vásártéri gyerekek felnőttünk, a lapost feltöltötték, helyén futball-
pályát létesítettek, később pedig sportcentrumot. Egyvalami azonban 
nem változott: tavasztól őszig azóta is gyermekseregtől hangos a terep.

Lejegyezte: Szilágyiné Marika
A fotókat Mitter Ferenc bocsátotta rendelkezésünkre.

Mese a libapásztorkodásról
Vass Imréné Szászi Ilona emlékezetből

Bérmálás

Háttérben a gémeskút és a hófehér libák

2014. június 15-én Katona István püspök atya járt nálunk,
hogy kiszolgáltassa a bérmálás szentségét a már két éve készülő

középiskolás fiataloknak és felnőtteknek.

A képen Asztalos András háza látható, jobbra a víztorony utcája, ahol 
magas fal húzódott. A Petőfi Sándor utca folytatásában pedig

az ún. kertek alja volt, behatárolható a régi Pont ABC.
A lapos Hunyadi úti része vásártérként szolgált.

Azon a részen a nagyobb gyerekek tehenet őriztek.



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2014/7 19

Pető Ádám versenyeiről
győr

Motorversenyt szervezni egy nagyvárosban nem egyszerű feladat, 
de nem is lehetetlen, hiszen néhány hete Győrben volt szerencsém 
részese lenni egy ilyen versenynek. Véleményem szerint az ilyen esemé-
nyek igazán jó alkalmat adnak az embereknek, hogy egy kicsit jobban 
megismerkedjenek az általunk favorizált sporttal. A pálya megfelelően 
nehéz is volt, miután ifj. Németh Kornél tervezte. Tehát a recept adott 
volt egy jó versenyhez: megfelelő helyszín, megfelelő pálya, remek idő, 
talán még az indulók száma lehetne nagyobb, de remélhetőleg idővel 
ez is meg fog oldódni.

A pályabejárás alatt már nagyon tetszett a pálya, főleg azért, mert a 
versenyt megelőző hétvégén Aradon voltunk, a King of The Hill ver-
senyen, ahol a pénteki napon egy hasonlóan színvonalas pályán verse-
nyeztünk Arad belvárosában. Így az irányvonal adott volt számomra, 
és az aradi prológ is nagyon tetszett. Mellesleg valamiért nagyon ha-
sonlónak éreztem ezt a pályát a teremcrosson épített pályával, nyilván 
a sok faakadály miatt érezhettem így, erre még rátett egy lapáttal a 
pálya ritmusa, ami nagyon magával ragadott.

A napot, ha jól emlékszem, egy félórás szabadedzéssel kezdtük, majd 
jött az időmérő, ahol mindenki számára egy gyors kör volt, majd ez 
alapján választhatott rajthelyet a versenyző. Az időmérőn sikerült egy 
összeszedett kört futnom, amivel a 2. helyet szereztem meg, és látszó-
lag egyedül maradtam, hiszen Kori hozta az 1. helyet 8 másodperccel 
(!!!) megelőzve.

Az első futamban a rajtom jól sikerült, és a köves akadályhoz érve 
a 2. helyen voltam Kori mögött, de hibáztam és eldőltem a köveken, 
ami miatt visszaestem a 6. helyre, majd innen gyorsan felzárkózva visz-
szaszereztem a 2. helyemet, amit meg is őriztem az 5 körös verseny 
végéig.

A második futamban kicsit minden a feje tejére állt, majdnem én is. 
A rajtsorrend megfordult, tehát a leggyorsabb versenyző választhatott 
rajthelyet utoljára, így hátracsúsztam a 2. sorba a rajtnál. Ennek elle-
nére a rajtom jól sikerült, és az első akadálynál a 4. helyen lehettem, de 
mivel túl gyorsan értem az akadályhoz, majdnem átfordultam, majd 
be is szorultam, kicsit drámai volt a helyzetem. Sajnos emiatt el is vesz-
tettem a fonalat, és sok hibát csináltam ebben a futamban, de végül az 
5. helyen behoztam a motort.

Az utolsó futamra próbáltam rendet rakni a fejemben. A rajt után a 
2. helyen voltam, és igazából sok érdekesség nem is történt ebben a fu-
tamban azon kívül, hogy a kartervédőm félig leszakadt, majd a vázon 
lógott, volt hogy a féket nyomta helyettem, vagy éppen aláfeszített, 
hogy én ne tudjam nyomni, ha szeretném. Mindenestre sikerült be-
jönni a 2. helyen, aminek nagyon örülök. Nagyon jól éreztem magam 
ezen a hétvégén, és nagyon várom már a következő fordulókat.

Köszönöm a segítséget!

SzarKÁSPuSzta

Az Endurocross Bajnokság soron következő fordulóját már nagyon 
vártam, hiszen a kezdés nem úgy alakult, ahogy azt szerettem volna, 
de bíztam benne, hogy most minden másképp lesz. A szombati napra 
az előrejelzés azt mutatta, hogy esőt várhatunk délután 1 órára, amit 
szorgalmasan vártunk is, mivel a pálya elég poros volt.

A felvezető körben próbáltam figyelni a pálya új részeire, volt is 
bőven ilyen az erdőben. Igazából már a felvezető kör alatt nagyon 
megtetszett a pálya, egy olyan ritmust találtam az enduro nyomon, 
ami nagyon-nagyon tetszett. A rajtom kiválóan sikerült, ami nagyon 
meglepett. Igaz, hogy a tokodi futamon is sikerült 4.-nek eljönnöm a 
rajtnál, de ezúttal az 1. helyen voltam a rajt utáni kanyarban. Emlé-
keim szerint utoljára 2009-ben, a II. osztályban volt egy ilyen rajtom. 
Kulcsfontosságú és egyben elengedhetetlen volt ez a rajt ahhoz, hogy 
így sikerüljön a verseny. Az első körben hárman próbáltunk kicsit el-
szakadni a mezőnytől, és én voltam az élen. Igyekeztem minél keve-
sebbet foglalkozni a mögöttem zajló eseményekkel, és annál többet 
figyelni előre. Az első kör végére nem tudtam jelentősebb előnyt össze-
szedni, így a 2. kört is szinte együtt kezdtük meg. A pálya felénél volt 

egy feljáró, ami nem volt egy nehéz feljáró egyikünknek sem, viszont 
nagyon meglepődtem, amikor odaértem, és a közel 100 fős mezőny 
végével találkoztam, akik az első körüket próbálták abszolválni. Tud-
tam, hogy ez a feljáró, akárcsak a rajt, vízválasztó lehet a verseny foly-
tatását nézve. Itt ugyancsak szerencsém volt, hiszen a 25-35 emberből 
álló sorban találtam egy 1 méter széles folyosót, ahol a sor elé tudtam 
kerülni, és szinte időveszteség nélkül tudtam folytatni a versenyt, ezzel 
sikerült megalapoznom az előnyömet a továbbiakra.

Próbáltam a kezdeti lendületemet megőrizni, és minél jobb ritmus-
ban egyenletes motorozással védeni az előnyömet. Kívülről lehet, 
hogy unalmasnak látszott, hogy 1,5 perces előnnyel motorozom az 
élen, de belül igazán idegőrlő volt, hiszen az ember nem tudja, hogy 
a mögötte lévő versenytársak közelednek vagy esetleg távolodnak, il-
letve nem lehet tudni a fizikai állapotukról sem. Emiatt volt bennem 
egyfajta feszültség, amit nem is igazán vettem észre, csak amikor a ver-
seny felénél iszonyatosan fájt a tenyerem, hiszen egészen eddig őrülten 
szorítottam a kormányt. Ezt követően próbáltam másképp fogni, de 
már késő volt, a hólyag már ott volt a tenyeremen. Itt aztán minden 
egy fokkal nehezebb lett, hiszen a kezem olyan mértékben fájt, amilyet 
még sosem éreztem korábban, és ekkor még csak a verseny felénél 
jártunk (!).

Igyekeztem magam biztatni, hogy képes vagyok rá, de nem min-
dig sikerült. Fogalmam sem volt 2 körig, hogy hogyan fogom kibírni 
a végéig, de aztán már láttam az órát, hogy 34 perc van hátra. Úgy 
éreztem, hogy ezt meg kell tudnom csinálni. Az utolsó 2 körben már 
eszembe jutott, hogy talán sikerülhet megőriznem az 1. helyet, de pró-
báltam minél kevesebbet gondolni erre, és csak motorozni úgy, ahogy 
tettem azt addig is. Az utolsó kört megkezdve egyperces előnyöm volt 
a 2. helyen motorozó Csorba Ákossal szemben, így egy kicsit vissza is 
vettem a tempón, hiszen már a kezem sem igazán bírta a megpróbál-
tatást. Az egyperces előnyömből aztán a célba érkezéskor már csak 20 
másodperc maradt, de ami a legfontosabb, hogy életemben először 
sikerült a kategóriámon felül az abszolútban is nyernem, amit alig tud-
tam elhinni. Nagyon-nagyon örültem ennek az eredménynek. Úgy 
érzem, ez egy fontos mérföldkő a karrieremben.

Szeretném megköszönni mindenkinek az eddigi bizalmat!
Pető Ádám
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Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a
a Jászfényszarui autóbusz-váróterem és a Hatvani autóbusz-pályaudvar között közlekedő buszok

az alábbi menetrend szerint indulnak:

 # Indul Érkezik Átszállás Közlekedési napok Közlekedési útvonal

 1 5:05 5:31 nincs munkanap Boldog

 2 6:05 6:32 nincs munkaszüneti napok kivételével naponta 32-es főút 

 3 7:00 7:27 nincs munkanap 32-es főút 

 4 10:00 10:26 nincs munkanap Boldog

 5 11:39 12:05 nincs munkanap 32-es főút 

 6 12:15 12:41 nincs munkaszüneti napok kivételével naponta Boldog

 7 12:45 13:13 nincs munkaszüneti napok kivételével naponta 32-es főút 

 8 14:00 14:27 nincs munkanap 32-es főút 

 9 17:45 18:11 nincs munkanap Boldog

 10 20:25 20:47 nincs munkanap Boldog

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a
a Jászfényszarui-vasútállomás és a Hatvani vasútállomás között közlekedő vonatok

az alábbi menetrend szerint indulnak:

 # Indul Érkezik Átszállás Közlekedési napok

 1 4:15 4:25 nincs naponta

 2 5:36 5:46 nincs naponta

 3 6:36 6:46 nincs munkanap

 4 7:36 7:46 nincs naponta

 5 8:36 8:46 nincs munkanap

 6 9:36 9:46 nincs naponta

 7 11:36 11:46 nincs naponta

 8 12:36 12:46 nincs munkanap

 9 13:36 13:46 nincs naponta

 10 14:36 14:46 nincs munkanap

 11 15:36 15:46 nincs munkanap

 12 16:36 16:46 nincs munkanap

 13 17:36 17:46 nincs naponta

 14 18:36 18:46 nincs munkanap

 15 19:36 19:46 nincs naponta

 16 20:36 20:46 nincs munkanap

 17 21:36 21:46 nincs naponta

 18 22:36 22:46 nincs naponta

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a
a Jászfényszarui autóbusz-váróterem és a Jászfényszaru vasútállomás között közlekedő buszok

az alábbi menetrend szerint indulnak:

 # Indul Érkezik Átszállás Közlekedési napok 

 1 16:00 16:08 nincs munkanap 

 2 17:00 17:08 nincs munkanap
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Átláthatóbb rendszer, nagyobb biztonság, több felhasználó
Áttekintették az eddigi integrációs tapasztalatokat az állami tulajdonú regionális vízművek

a 2011–ben kezdődött integrációnak 
köszönhetően mára 350–nel bővült az ál-
lami tulajdonú vízművek által ivóvízzel 
ellátott települések száma, ez többszázezer 
fogyasztót jelent. az ellátásbiztonság és a 
szolgáltatás színvonalának növelése érde-
kében a vízművek saját költségükön végzik 
el az alapvető rekonstrukciós munkákat, 
és az átvett területeken esetenként meg-
döbbentő állapotokkal találkoztak. több 
tízezer lejárt hitelességű mérőt kellett ki-
cserélniük, ezek között volt olyan is, amely 
18 éve járt le, ez volt a rekorder.

Néhány nagyobb város átvételén kívül az 
integrált területek többsége kisebb település, 
ahol néhány kivételtől eltekintve a korábbi 
szolgáltatók sok esetben még a legalapvetőbb 
karbantartási és rekonstrukciós munkálato-
kat is elhanyagolták, melynek következmé-
nyeként az átvételkor leromlott műszaki ál-
lapotú rendszereket hagytak maguk mögött.

Az ellátásbiztonság, a szolgáltatás színvona-
lának emelése, valamint az ivóvíz minőségé-
nek javítása érdekében ezekben az esetekben 
az állami tulajdonú társaságok saját költségen 
végeztek beruházást a hálózati veszteségek 
csökkentésére, a régi, sok helyen azbesztcement 
csövek kiváltására, vagy éppen a nem hiteles 
mérők cseréjére, melyekből sok tízezer darab 
került átvételre, és amelyek közül a rekorder a 
18(!) éve lejárt mérő volt. – mondta el Hajdú 
Gábor, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
vezérigazgatója.

 A szennyvíztisztító telepeken is hasonlóan 
rossz műszaki állapotot tapasztaltak a regi-
onális vízművek szakemberei. Ezekben az 
esetekben is jelentős többletforrás bevoná-
sával a társaságok végezték el soron kívül a 
biztonságos üzemeltetéshez szükséges mun-
kálatokat, így például a vegyszeradagolók és 
átemelő szivattyúk javíttatását, vagy az iszap-
víztelenítő berendezések karbantartását, a 
lerakóhelyeken tárolt iszapok ártalommentes 
elhelyezését.

A települések átvételekor kiderült , hogy 
sok helyen a vízmérők háromnegyede már 
lejárt. Az Északdunántúli Vízmű Zrt-nek 
szembesülnie kellett olyannal is ahol az első 
feladatuk az volt, hogy létrehozzanak egy 
ívóvizes telephelyet.

Az ellátásbiztonság mellett az állami szol-
gáltatók a munkavállalók szociális biztonsá-
gát is maximálisan szem előtt tartják, melyet 
jól mutat az, hogy a társaságok az akvizíciós 
tevékenységük során sem hajtottak végre lét-
számcsökkentést, hanem az átvett települések 
valamennyi közvetlen a víziközmű szolgál-
tatással foglalkozó dolgozóját munkáltatói 
jogutódlással foglalkoztatják tovább. A mun-
kavállalók az átvétellel a társaságok kollektív 
szerződéseinek hatálya alá is kerülnek, így az 
abban foglalt juttatások is folyósításra kerül-
nek részükre.

A szociális és ellátásbiztonság mellett 
ugyanakkor a vízmű társaságok fontosnak 
tartják, hogy a dolgozóik a legjobb képzésben 
is részesülhessenek.

Az Északmagyarországi Regionális Vízmű-
vek Zrt. például 100 munkavállalójának ok-
tatását finanszírozta a sikeresen megvalósított 
TÁMOP projekten keresztül, mely 5 képzés 
117 képzettség megszerzését eredményezte.

A vízművek kivették a részüket az ár- és 
belvízi védekezésből, azon túl is, hogy ez idő 
alatt is zavartalan volt a szolgáltatás. A 2013-
as tavaszi nagy árvíz idején a Duna Menti Re-
gionális Vízmű Zrt. 21 településen nyújtott 
segítséget 185 munkavállalójának közvetlen 
bevonásával, míg a Duna alsóbb szakaszán a 
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 50 mun-
kavállalója segédkezett mintegy 670 óra ké-
szenlétben a havária helyzet elhárításában, az 
illetékes hatóságokkal együttműködve.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. el-
látási területének elhelyezkedése okán a bel-
víz elleni védekezésben működött közre 2013 
tavaszán több mint 6300 órában.

A társaságok a lehetséges európai uniós for-
rások kihasználásával folyamatosan töreked-
nek az általuk üzemeltetett víziközmű vagyon 
megőrzésére, fejlesztésére. Az állami vagyon 
tekintetében is gondos gazdaként járnak el a 
vízművek.

Az Állami Számvevőszék előzetes jelentésé-
ben is kitért arra, hogy a társaságok a törvényi 
visszapótlási kötelezettségüknek eleget tettek, 
valamint a szükséges adatszolgáltatási, kap-
csolattartási és leltározási kötelezettségüket il-
letően is szabály szerint jártak el a tulajdonosi 
joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt. felé, melyet ez utóbbi minden alkalom-
mal el is fogadott.

„Ottalvós buli” a Katica csoportban
A Szivárvány Óvodában Katicás szokás 

szerint vettünk búcsút az iskolába készülő 
nagyoktól. 2014. május 21-én szombat dél-
után 18 órától vártuk a gyerekeket. Az ajtó-
ban „Welcome drink-kel”, egy kis pezsgővel 
(természetesen kölyökpezsgő) köszöntöttük 
a buli résztvevőit. Amíg a gyerekek birtokba 
vették az udvart, addig a felnőttek matra-
cokból, szivacsokból, plédekből berendezték 
a hálószobát. Ovisaink mosolygós búcsút 
vettek a kissé izgatott szülőktől, akiknek ag-
godalma érthető, hiszen először engedték az 
„éjszakába” óvodás gyermeküket. Hamarosan 
megérkezett az első meglepetés. Tóth Karcsi 
lovas kocsiján városnézésre indultunk. Az 
úton jókedvűen, énekelve köszöntöttük a já-
rókelőket. Visszaérkezve az óvodához újabb 
meglepetés várt bennünket. Távollétünkben 
ugyanis a Klippán család és Péterné Ágika 
ugráló várat és trambulint varázsolt az udvar-
ra, amikben a gyerekek sötétedésig megállás 
nélkül játszottak. A vacsora után izgalmas éj-
szakai túrát tettünk. Elemlámpákkal derítet-
tük föl a sötétségbe borult oviudvart. Az este 
csúcspontjaként igazi disco-t rendeztünk. 
A teremben villogó fények, a projektoron 
kivetített klippek, a füstgép hatására min-

denki bulizott. Éjfél körül fáradni kezdett a 
kis csapat, hiszen a nagyok mellett a közép-
sőseink is velünk voltak. Néhány mese után 
mély álomba merült minden kis Katicás. 22 
gyerek boldog, kimerült szuszogása lengte 
be a hálótermet. A szülői jóslatok ellenére a 
reggeli ébresztő nem kakasszóra történt. A 8 
órai ébredés után gyors tisztálkodást és némi 
rendrakást követően mindenki bőségesen 

megreggelizett. 9 órakor kinyílt az óvoda aj-
taja, és szokásainkhoz híven jelképesen „ki-
dobtuk” a szeptemberben iskolába induló 10 
gyermekünket.

Köszönjük szépen a sok szülői felajánlást, az 
SZMK-sok segítségét, akik a vacsora és regge-
li elkészítésében és a takarításban vettek részt.

Jarábikné Sinkovics Andrea 
és Csuzzné Lovász Mária
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Emlékezés

MoLnÁr SÁnDor
halálának 1. évfordulóján.

„Nehéz az életet élni nélküled, mert Te voltál a jóság és a szeretet.
Elvitted a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál, az emlékeket.

Elfeledni Téged soha nem lehet,
csak muszáj megtanulni élni nélküled.”

Felesége és családja

Emlékezés

FarKaS Martin
halálának 2. évfordulójára.

Martinka
Nézzetek az égre, ott vagyok veletek, apró kis csillag, tünde fény.

Mikor alszotok, megcsókolom fáradt, gyönyörű arcotok, mely nevetett felém.
Most én lehelek álom puszit reátok, álmodom álmotok, fogom kezetek,

letörlöm édes könnyetek.
Ne feledjétek!

Átutazók vagyunk csupán e világon, lelkünk testet ölt, gyűlöl és szeret,
de mindez csak átmenet, lelkünk örökké él,

s tudom, fogok még találkozni veletek.
Álmodjatok édes lelkek gyönyörű álmokat,

hogy éjjel ne lássam szomorú arcotokat.
Kacagjátok az eget, a csillagot, s tudjátok, mindez teértetek ragyog!

Drága gyermekem!
Nekem felfoghatatlan, hogy egyik nap még itt van,

még beszél, jár, simogat, másnap pedig az űr csak, ami marad.
Nekem felfoghatatlan, hogy született, itt volt, s távozott,

csak az emléke él, amit maga után hagyott.
De emléke él és élni fog, míg az én szívem e földön még dobog.

Őrzöm a képét, a mosolyát, a hangját és minden gesztusát.
Őrzöm a mozdulatait, mely bennem él mind a mai napig.

Őrzöm a felém közvetített gondolatait, a nekem elsuttogott szavait.
Mert nem halt meg ő, még mindig él nekem,

csak messze távozott, hol meg nem érinthetem.

Szerető családod

a 2 éVeS MiSe
auguSztuS 26-Án eSte 18:00-Kor LeSz.

„Váratlanul ért a halál, búcsú nélkül mentél el, 
aludd szépen örök álmod, soha nem feledünk el.”

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, 
szomszédoknak, barátoknak, munkatársaknak, 

ismerősöknek, akik férjem,

KurunCzi SÁnDor
temetésén részvétükkel, koszorúikkal, virágjaikkal 

fájdalmunkat enyhítették.
a gyászoló család

Emlékezés

LangÓ ruDoLF
halálának 3. évfordulójára.

„Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,
S míg élünk, őrizzük őket.”

Szerető családja

Emlékezés

MéSzÁroS tiBorné
született

BazSÓ anna
halálának 5. évfordulójára.

Szerető családja

Gyászhír

ÖzV. MoLnÁr SÁnDorné
tÓtH MagDoLna

haláláról.
„Hozzád már csak a temetőbe mehetünk,

virágot csak a sírodra tehetünk.
Mikor könnycsepp gördül végig az arcunkon,

az azért van, mert hiányzol nagyon.”
Szerető családod

Emlékezés

„Mint csepp a tengerben, vagy mint egy homokszem,
Csak annyit érnek az évek az örökléthez mérten.”

Szerető család

JÁnoSi
erzSéBet 

1965-1991

JÁnoSi
JÓzSeF
1963-2012

FeHér LÁSzLÓ
1951-2009
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Köszönetnyilvánítás

Apróhirdetés

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

tÓtH SÁnDor
(1927-2014)

temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.
„Az élet múlik, de az emlékek élnek,

s míg élünk őrizzük őket.”
a gyászoló család

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

nőgyÓgyÁSzati MagÁnrenDeLéS
gÖDÖLLőn

Dr. Sipos Attila a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa)
osztályvezető főorvosa szeretettel várja pácienseit

az Átrium üzletházban csütörtökönként 16.00-19.00 között.

Általános nőgyógyászati problémák, ultrahangos terhesgondozás,
vérzészavarok, a női inkontinencia

és a kismedencei süllyedések megoldása!

Telefon: 70/614-2054
Bővebb információ: www.drsiposattila.hu

A Dr. Törőcsik és Társa Ügyvédi Iroda
tájékoztatja Jászfényszaru lakosságát, hogy

folytatja ügyvédi tevékenységét a településen,
új helyszínen: Jászfényszaru Üzletházban.

Ügyfélfogadás:
csütörtök 16.00 órától 19.00 óráig

Dr. Törőcsikné Dr. Király Katalin ügyvéd
Mobil: +36-20/923-2025

FIGYELEM!

NYÁRI HELYETTESÍTÉS A GYERMEKPRAXISBAN:

08. 08.án és 08. 11-13.: 11.30-12.30 ó.

Jászfényszaru, Szabadság u. 3. alatt

Jászfényszaru központjában irodának is alkalmas üzlethelyiség kiadó.
Tel.: 30/722-99-72

Filléres Vásár! Kihagyhatatlan aKció!
2014. július 25-től a készlet erejéig.

Divatos felsők, nadrágok akár már 100 Ft-tól!!!!!

Minőségi használt és cimkés felsők, nadrágok, pólók
továbbra is verhetetlen áron!

Használt ruha butik Jászfényszaru, Fürst S. Út. 10. (Dajkó udvarház).
Nyitva tartás: Keddtől-péntekig: 9:00-17:00 · Szombat: 9:00-12:00

Használt RuHa Butik
Jászfényszaru

10 éves lett a Fedó Optika
Jászfényszarun!

Jászfényszaru, Szent István u. 10. ·  Tel.: 70/224-4179
Szemvizsgálat minden pénteken 14.00 órától (bejelentkezés alapján)

Rendel: Dr. SISKA IRÉN szemész szakorvos.
Bejelentkezés személyesen, vagy a 70/224-4179-es telefonszámon.

SzületÉSNApI AKcIóINK
Augusztus és szeptember hónapban:

• Komplett szemüvegek 12.990 Ft • Szemüveg keretek -30% -40% -50%
• Multifokális szemüveglencse -30%

• Fényre sőtétedős lencse -20% • Napszemüvegek -20%, -30%
Ingyenes szemvizsgálat szemüveg készítés esetén.

A részletekért érdeklődjön üzletünkben!

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig
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Mi újság Fényszarun? · Jászfényszaru város lapja
Kiadja: Jászfényszaru Város Önkormányzata

A szerkesztőbizottság elnöke: Bordásné Kovács Katalin
Felelős szerkesztő: Sugár istvánné Olvasószerkesztő: Kotánné Kovács tímea

Felelős kiadó: győriné Dr. Czeglédi Márta polgármester
Címfotó: Dinnye. Fotó: Internet.

Lapzárta minden hónap második hétfője
A szerkesztőség címe: Városi Könyvtár, 5126 Jászfényszaru, Szent István u. 1.

Mobil: 06-30/3488-935 · E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com
http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html

Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990. · ISSN 1417-894X
Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft. · Nyomda: Signal-Print Kft., Jászberény

Tel.: +36-57/500-960
www.artander.hu · www.nyomdasz.hu

2014. augusztus 30-án, szombaton 18 órakor a főtéri Pagodában lép 
fel az Áldás együttes.

Folk és folk-rock zenével Szendrey Marót Ervin és népzenekara várja 
Önt és családját könnyű kikapcsolódásra!

Eső esetén fedett főtéri helyszínen találkozunk! Katinka

Az önkormányzat támogatásával művészteleppé változott a Kisiskola 
július utolsó hetében. 12 művész – Bugyi István grafikus Jászfénysza-
ru; Szpisják Pál szobrász, Boldog; Szilágyi Dezső fafaragó, Jászfény-
szaru; B. Jánosi Gyöngyi festő, Jászberény; Bartos Kinga festő, Jászbe-
rény; Koncz Gábor festő, Jászberény; Mátyássy Gábor festő, Hatvan; 
Sinka Péter grafikus, Szolnok; Szente-Szabó Ákos festő, Szolnok; Szil-
ágyi Rudolf festő, Eger; Maldrik Gábor tűzzománc művész, Hatvan 
– munkálkodott városunkban.

Alkotásaikkal a Jászfényszaru művész szemmel című kiállítás kere-
tében augusztus 19-én 17 órakor a régi Kaszinó étteremben mu-
tatkoznak be a nagyközönség előtt is.

A megnyitón köszöntőt mond Győriné dr. Czeglédi Márta polgár-
mester, az alkotókat bemutatja Bugyi István főszervező, rajztanár, mél-
tatja Lisányi Endre művészettörténész. A kiállítás az étterem nyitva 
tartási idejében szeptember 20-ig tekinthető meg.

Minden művészet iránt fogékony érdeklődőt szeretettel várunk 
programunkra. Katinka

Hely-történet Klub
Augusztus 27. 17:00 – 18:00

Csináld magad klub
Augusztus 14. 16:00 – 18:00
Augusztus 28. 16:00 – 18:00

Közbeszéd és egyéni felelősség
Augusztus 08. 17:00 – 18:00

gasztro klub
Augusztus 07. 16:00 – 18:00
Augusztus 21. 16:00 – 18:00

Jövőtervezők csapata
Augusztus 09.

Szarui tálentum – zenei tehet-
ségkutató- és gondozó program

Augusztus 25. 16:30 – 17:30

Filmklub
Filmtörténeti szempontból
jelentős alkotások
megtekintése
Augusztus 29. 17:00 – 19:00

Játszóház – Kézműves foglal-
kozások, csoportos programok

Minden héten
kedden 16:00 – 18:00

Álláskereső klub
Tájékoztatás, tanácsadás
Minden héten
szerdán 10:00 – 12:00

it klub
Ingyenes internetes hozzáférés
Minden hétköznap
14:00 – 18:00

Újra várja kedves vendégeit Jászfényszarun a teljesen felújított, átala-
kított Régi Kaszinó étterem és kávézó.

 nyitva tartás – Kávézó nyitva tartás – étterem
 H-Cs.: 08-22 óráig H-Cs.: 11-22 óráig
 P-Szo.: 08-23 óráig P-Szo.: 11-23 óráig
 V.: 08-22 óráig V.: 11-22 óráig

A kávézóban a Hisztéria cukrászda kiváló minőségű süteményeit kí-
náljuk a vendégeinknek helyben fogyasztásra, illetve elvitelre is.

Ízletes kávéval, teákkal, szeszes és szeszmentes italokkal várjuk a ven-
dégeinket. Az étteremben a la carte, illetve napi menü étkezést tudunk 
biztosítani.

A napi menü elvitelre: 700 Ft/adag
A napi menü helyben fogyasztva: 750 Ft/adag

Előfizetés minden pénteken: 08-16 óráig az étteremben.
Az étterem alkalmas családi, baráti és céges rendezvények (konferen-

ciák) lebonyolítására, 100-140 főig.
Régi Kaszinó étterem és kávézó

néPzEnéVEL A VAKÁcIÓ VéGén
nyáresti zene a Pagodában

Jászfényszarun először!

A Teaház augusztusi programjai

Megújult a Régi Kaszinó


