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2015. március 13-án délután ismét összegyűltek városunk polgárai, 
hogy megemlékezzenek a 167 éve történt pesti forradalomról és sza-
badságharcról. Az ünnepség 16 órakor kezdődött a Petőfi-szobornál. 
A megjelent ünneplők büszkén viselték kitűzött kokárdájukat, a hűség 
és remény szimbólumát. A megjelenteket a diákpolgármester köszön-
tötte, és a Himnusz közös éneklésével kezdődött az ünnepi megemlé-
kezés. Kotán Csenge szavalatát az ünnepi koszorúzás követte.

Városunk intézményei, helyi civil szervezetek, oktatási intézmények, 
helyi egyesületek és klubok helyezték el koszorúikat a Petőfi-szobor ta-
lapzatánál. Majd az óvodások is csatlakoztak, leszúrták zászlócskájukat 
a szobor elé. Az ünnepi műsor a művelődési házban folytatódott, aho-
vá énekszóval invitálták az ünneplőket. A nagyterem teljesen megtelt.

A műsor Fekete Csilla versmondásával kezdődött. Zsámboki Ri-
chárd egyetemi hallgató ünnepi szónoklatában arra kereste a választ, 
hogy hogyan tudja átérezni a mai ifjúság a márciusi forradalom és 
szabadságharc történéseinek jelentőségét. Ezt követően Harmath Jó-
zsef előadásában hallottuk a Nemzeti dalt. A műsor folytatásaként a 
Cimbaliband együttes és a Fricska néptáncegyüttes előadását láthat-
tuk. A Kossuth- és toborzó nóták megelevenítése nagy sikert aratott. 

A magyar sajtó napja és a Mi Újság Fényszarun? újság megjelenésé-
nek 25. évfordulója alkalmából Győriné dr. Czeglédi Márta polgár-
mester asszony kitüntetést adott át Sugár Istvánnénak, a lap felelős 
szerkesztőjének és Nádudvari Lászlónak, aki hosszú éveken át volt a 
Szerkesztő Bizottság elnöke. Az ünnepi műsor a Szózat közös éneklé-
sével zárult. Szilágyiné Marika

A dicsőséges tavaszi hadjárat emlékére 2015. április 2-án 12 órakor 
Boldogon, a Balázs-tanyán ismét csatabemutató lesz.

Április 2-án 15 óra 30 perckor Jászfényszaru főterén díszszemlét 
tartanak a csatabemutató lovas és gyalogos résztvevői. Megemlékezést 
tart dr. Kedves Gyula ezredes, hadtörténész.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt látványos programunkra!

2015. Április 24–mÁjus 8-ig
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a város napja kapcsán 

szervezett rendezvénysorozatra.

TervezeTT programok:

Április 24. 18:00 15 éves a művészeti iskola
   – gálaműsor a művelődési házban
Április 30. 18:00 Csángó zsoltár – Faragó Annamária
   fesztiváldíjas filmjének jótékonysági célú
   vetítése a Csángó rádió javára
május 1.  város napja – zenés ébresztő 
 9:00  város napi kupa – kispályás női és férfi
   labdarúgó-mérkőzések (nevezés 8:30-ig)
   egészségügyi szűrések
 10:00 pető adám edzőpálya és emlékhely avató
   ünnepség
  Enduro cross motoros bemutató és felvonulás
 15:00 Talpunk alatt a múlt
   – kirándulás a határban folyó ásatásokhoz
 15:00 A sportpályán:
  gyermekprogramok, játékok,
  ügyességi versenyek,
  rodeóbika városi bajnokság,
  művészeti csoportok műsora,
  népszerű sztárvendégek.
  egész nap főzési lehetőség, kirakodóvásár
  a sportpályán.
május 2.  Diszkó az irigy hónaljmirigy
   vendégszereplésével
   (zártkörű, regisztrációhoz kötött)
május 3. 8 óra Ünnepi szentmise, anyák napi ünnepség
   a templomban
május 8. 18 óra megemlékezés a II. világháború
   minden áldozatáról
május 8. 18:15 a költészet és mi
   – pódium helyi és vendég előadókkal,
   költőkkel

A részletekről tájékozódhatnak a www.jaszfenyszaru.hu honlapon, a 
város Facebook oldalain és a művelődési házban. 

Katinka

Tisztelettel hívunk és várunk mindenkit, aki tisztelegni szeretne a 
II. világháború áldozatai előtt 2015. május 8-án 18 órakor a mű-
velődési ház parkjában található Megbékélés emlékművénél tartandó 
megemlékezésre, gyertyagyújtásra.

Nemzeti ünnepünk

Városnapi zsongásMeghívó

Emlékezzünk együtt
minden áldozatra!

Koszorúzás a Petőfi-szobornál. Fotó: Glonczi Rudolf
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
a képviselő-testület február hónapban 

megtartott ülésein több önkormányzati 
döntést hozott, melyekről az alábbiakban 
nyújtok rövid összefoglalót az érdeklődő 
olvasóknak.

2015. február 2.
A képviselő-testület elsőként zárt ülés ke-

retében a város gazdaságfejlesztési prog-
ramja érdekében elfogadta a befektető 
letelepedését előmozdító, ösztönző ked-
vezményeket, egyúttal felhatalmazták a 
polgármestert a további tárgyalások foly-
tatására a felek igényeinek egyeztetése érde-
kében.

A képviselők támogatták azon előterjesz-
tések napirendre tűzését, amely az ipar-
űzési adó és az építményadó mérséklését 
indítványozza.

A nyílt ülésen a 2015. évi költségvetés 
előkészítésére és az intézményi többletigé-
nyekre vonatkozó javaslatot hagyták jóvá 
a Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási 
Bizottság véleményének figyelembevételével.

Elfogadták, hogy a szociális, egészség-
ügyi, oktatási, idős- és vallásügyi Bizott-
ság 2015. szeptember 30-ig az egységes elvek 
figyelembe vétele mellett tegyen javaslatot a 
jelzőrendszeres készülékek térítési díjának 
mértékére.

Jászfényszaru város hatályos településszer-
kezeti tervének és leírásának jóváhagyásáról 
szóló korábbi önkormányzati határozat részte-
rületeket – 3 db ipari területet – érintő mó-
dosításáról döntöttek, és alkottak rendeletet.

Jóváhagyták a jászfényszaru ipari Cent-
rum kft.-vel 2015. évre kötendő alapszer-
ződésben rögzítendő feladatokat.

a jászfényszaru városfejlesztő kft.-vel 
2015. évre kötendő alapszerződésben rög-
zítendő feladatok meghatározásával együtt 

elfogadták a tárgyévi gazdálkodás fedezetéről 
szóló tájékoztatót, valamint módosították a 
Jászfényszaru Város Önkormányzata és Jász-
fényszaru Városfejlesztő Kft. között létrejött 
munkagép bérlésére vonatkozó megálla-
podást. 

a Dei kft. /kínai/ üzlettér bővítésére 
irányuló kérésére a képviselő-testület az 
Üzletház II. számú üzlethelyiségét, illetve az 
átjáró területéből leválasztott területet a ko-
rábban megkötött bérleti szerződésben meg-
határozott feltételekkel bérbe adja.

az önkormányzat a sTarTmuNka 
közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó 
és egyéb 2015. február havi feladatok ellátá-
sához 2.300.000 Ft forrást biztosított.

a 2015. évi kistérségi (járási) startmunka 
programok indítására Jászfényszaru Város 
Önkormányzata két pályázat benyújtásáról 
döntött: a mezőgazdasági mintaprogram ke-
retében 60 fő, a közúthálózat karbantartása 
mintaprogram keretében 15 fő foglalkoz-
tatására. A képviselő-testület a programok 
megvalósításához összesen 10.327.519 Ft 
forrást biztosított a 2015. évi költségvetése 
terhére.

a régi kaszinó (5126 Jászfényszaru, Dó-
zsa György út 1.) épületében lévő kondi-
cionáló terem 2015. évi működtetésére 
1.844.800 Ft előirányzatot különítettek el.

A képviselők biztosították a hivatal és a 
gamesz riasztórendszerének szétválasz-
tásához szükséges fedezeti forrást.

Elfogadták a folyamatban lévő önkor-
mányzati pályázatokról szóló tájékoztatót.

Az önkormányzat 2015. évben is folytatja a 
fásítási programját, melyre a költségvetés-
ben 5 millió Ft keretösszeget különítettek el.

Jóváhagyták a Heves megyei regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
megállapodásának módosítását.

Az ÉAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0002 azo-
nosító számú, „szociális városrehabilitáció 
és lakossági integráció jászfényszaru fej-
lődéséért” című projekt keretében épített 
szabadidőpark és közösségi Ház 2015. évi 
üzemeltetésére, őrzésére 6 fő foglalkoztatá-
sához 7.549.896 Ft-ot biztosítottak a város 
2015. évi költségvetéséből.

A testület a Búzavirág u. 2., Bajza u. 33. 
és Tompa mihály u. 8. számú épületek 
bontásával a Geo Ép Centrum Kft.-t (2255. 
Szentlőrinckáta, Dózsa György u. 19/B) 
bízta meg, ajánlatát, mint a legkedvezőbbet 
elfogadva. 

Az Egészségház egészségügyi alapellátá-
si célra igénybe nem vett helyiségeinek 
szakorvosi bérbeadására vonatkozóan a 
kihasználatlanul álló helyiségek szakorvosi 
magánrendelés céljára történő bérbeadására 
felhatalmazták a GAMESZ-t.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogad-
ta, hogy a közintézményekben a lakosság 
megtévesztésére alkalmas termékbemutatók 
megtartására ne kerülhessen sor, melyről az 
intézményvezetőket tájékoztatni szükséges.

Támogatták azt a határozati javaslatot, 
amelyben az egészségház külső parko-
ló tervezésének megrendelésére az eplY 
kft. ajánlatát elfogadja összesen bruttó 
533.400,- Ft értékben, amelyre a képvise-
lő-testület a 2015. évi költségvetésből forrást 
biztosít.

Elfogadták a gondozási központ épí-
tési idejére irányuló tervezői művezetés 
megrendelését a Quartier Építész Terve-
ző kft. ajánlatát elfogadva összesen bruttó 
711.200 Ft értékben, melynek fedezetét a 
költségvetésében előirányozta.

módosították a jászfényszarui közös 
Önkormányzati Hivatal szervezeti és mű-
ködési szabályzatát.

Felülvizsgálták a jászfényszaru Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
megállapodást. 

Jóváhagyták a polgármester 2015. évi sza-
badságolási tervét.

Határozatba foglalták azt a fenntartói 
nyilatkozatot, melyben rögzítették, hogy 
Jászfényszaru Város Önkormányzata mint 
fenntartó a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár (Székhelye: 5126 Jászfényszaru, 
Szent István út 1.) intézményi keretei kö-
zött biztosítja a városi könyvtár nyilvános 
könyvtárként történő működését.

2015. évre utólagos elszámolási kötele-
zettséggel 5 millió Ft összegű polgármes-
teri keretet állapítottak meg, melynek 
fedezetét az önkormányzat a 2015. évi 
költségvetésében biztosítja.

A képviselő-testület az önkormányzat tu-
lajdonában lévő önkormányzati lakások bér-
letéről, a lakbér mértékéről szóló 24/2011.
(XII.15.) számú önkormányzati rendeletben 
foglalt bérleti feltételek mellett átmeneti 
jelleggel 6 hónap időtartamra történő bér-
beadásról döntött a vörösrózsa u. 2. szám 
alatti ingatlan felhasználásával.

(folytatás a 3. oldalon)

Március 16-án munkatársaival városunkba látogatott dr. Ternyák Csaba egri érsek.
A pedagógusokkal folytatott eszmecserét követően a 17 órakor kezdődött interaktív szülői fórumon 

az egyházi iskola kérdésében kaphatott tájékoztatót a mintegy 230 érdeklődő.
A vendégek megtekintették a közösségi terekkel bővülő plébánia építkezését is.
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 2. oldalról)
2015. február 18.
A képviselő-testület a városháza díszter-

mében megtartott közmeghallgatást köve-
tően kiemelt napirendként tárgyalta meg 
és – a pénzügyi Ügyrendi és Civilfinanszí-
rozási Bizottság előzetes véleményét figye-
lembe véve – fogadta el az önkormányzat 
2015. évi költségvetését, melyről rendeletet 
alkotott. Ezzel egyidejűleg több döntést is 
hozott.

Jóváhagyta a napelemes rendszer kiépíté-
séhez kötődő felújításokról és a szükséges 
önerő biztosításáról szóló javaslatot összesen 
bruttó 4.000.000 Ft keretösszegben.

Felhatalmazták a polgármestert a jászfény-
szaru város Településfejlesztési koncep-
ciójának és jászfényszaru város integrált 
Településfejlesztési stratégiájának elkészí-
téséhez szükséges KSH-adatok lekéréséhez, 
és a szerződés aláírására, továbbá biztosították 
a költségek fedezetét.

Határoztak az „európa a polgárokért” 
testvértelepülési pályázaton való részvételről 
és a költségeihez történő hozzájárulásról.

A testület a pál-ház berendezései beszerzé-
sére keretjelleggel 3.000.000 Ft összeget biz-
tosított, melyet költségvetésében elkülönített. 

Jóváhagytak a város iskolai és gyermek-
könyvtár részére 250.000 Ft összegű fedeze-
tet új gyermekkönyvek beszerzésére, valamint 
a Lörincze Lajos V. iskolai könyvtárbővítési 
pályázat, 2015 elnevezésű projektben való 
részvételére.

zárt ülésen egy ingatlanfelajánlás vonat-
kozásában hoztak határozatot értékbecslés 
elvégzésére, több ingatlan tekintetében dön-
töttek vételi szándék elutasításáról.

2015. február 25.
Elsőként a közbeszerzési Bíráló Bizottság 

javaslataihoz kapcsolódó előterjesztések 
kerültek napirendre:

· A „ráépülő közfoglalkoztatási prog-
ram a mezőgazdasági kapacitások erő-
sítéséért jászfényszarun” című 2015. 
évi sTarTmuNka kistérségi minta-

program keretében vetőmag, növényvé-
dő szer és műtrágya beszerzéséhez nyer-
tes ajánlatevők kijelöléséről döntöttek.

· A Jászfényszaru, Deák Ferenc út 1. 
szám alatti (hrsz.: 1079/2) ingatla-
non lévő önkormányzati bérlakások-
hoz gépkocsitároló építéséhez nyer-
tes ajánlattevőként a BorBÉlY-Ép 
kft.-t jelölte ki, az árajánlatban szereplő 
16.649.338 Ft figyelembe vételével.

· Az önkormányzati beruházások során 

keletkezett betonhulladék őrléséhez 
nyertes ajánlattevő kijelöléséről és forrás 
biztosításáról határoztak.

· Döntöttek informatikai beszerzéséhez 
ajánlattevők kijelöléséről.

A szociális, egészségügyi, oktatási, idős- 
és vallásügyi Bizottság, az aljegyző és a Ha-
tósági iroda hatékony és érdemi előkészítő 
munkája eredményeként a képviselő-testület 
a szociális tárgyú törvényi változásból eredően 
megalkotta az új helyi szociális rendeletét.

Határozatot hoztak Jászfényszaru város te-
lepülésszerkezeti tervének jóváhagyásáról 
szóló korábbi határozat módosításáról, 
és rendeletet alkottak a jászfényszaru vá-
ros hatályos helyi építési szabályzatának 
és szabályozási tervének a részterületeket 
érintő módosításáról.

A testület megtárgyalta a Hatvan és kör-
nyéke Települési szilárdhulladék-gaz-
dálkodás Fejlesztése Társulás 2014. évi 
költségvetésének módosításáról szóló elő-
terjesztést, valamint a társulás 2015. évi 
költségvetését, és azt mellékletével együtt 
jóváhagyta.

A tárgykörben illetékes szakbizottság, a 
sport, kulturális, ifjúsági és közrendi 
Bizottság véleményét figyelembe véve el-
fogadták a közterület-felügyelők 2014. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót, a 
jászfényszaru város polgárőrség, a Föld-
tulajdonosi közösség, a jászfényszarui 
vadásztársaság 2014. évi tevékenységéről 
szóló határozati javaslatot az előterjesztés-
nek megfelelően.

Dr. Voller Erika jegyző

Megkezdődött a Gondozási Központ bővítése

1980-ban születtem, szüleimmel Nagy-
kátán éltünk 2 éves koromig, majd Zagy-
varékason nevelkedtem. Agrármérnöki 
diplomámat Hódmezővásárhelyen, a főis-
kolán szereztem 2002-ben.

A diploma megszerzése után 2003-
2005-ig az FVM Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Földművelésügyi Hivatalban dol-
goztam, mint megyei állattenyésztési főfe-
lügyelő, majd egy évig kint dolgoztam az 
Amerikai Egyesült Államokban.

Hazatérésem után közel egy évig szar-
vasmarhatelep vezetőként és inszemi ná-
torként dolgoztam, majd 2007-2011-ig 
a Csongrád megyei Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatalnál dolgoztam hely-
színi ellenőrként.

2011-ben Nagykátára költöztem vissza, 
ahol egy növénytermesztési cégnél dol-
goztam, mint termelésirányítási vezető.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál 
2014. augusztus 11-e óta dolgozom. Kez-
detben földügyekkel foglalkoztam, majd 
2015. február 1-től falugazdászként dol-
gozom, melyben Jászberényt és Jászfény-
szarut látom el.

Nős vagyok, és egy gyermek (Emese) 
édesapja.

Munkám során szeretnék segítségére 
lenni a gazdálkodóknak, ügyfélfogadási 
időben minden szerdán 9-13 óráig vagy 
telefonon állok rendelkezésükre.

Ügyfélfogadási hely:
5126 Jászfényszaru, Kossuth Lajos u. 4.
Telefon: 70/489-3798

Nagy Gábor
falugazdász

Bemutatkozás
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Változik a szociális ellátás rendszere
A Jászberényi Járási Hivatal részéről ez-

úton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
márciustól jelentősen átalakul Magyaror-
szágon a segélyezés rendszere. A segítségre 
szorulók változatlanul két helyről kérhetnek 
és kaphatnak szociális támogatást: a helyi 
önkormányzatoktól, illetve a járásoktól. A 
járásoknál jövedelemkompenzáló, míg az 
önkormányzatoknál kiadáskompenzáló tá-
mogatások igényelhetők. A jövedelemkom-
penzáló támogatás célja, hogy mindenki 
számára biztosítsanak egyfajta minimumot a 
megélhetéshez, amennyiben az érintett nem 
rendelkezik más jövedelemmel.

a legfontosabb változás, hogy a rend-
szeres szociális segély megszűnik, helyette 
a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
állapítható meg, illetve az egészségkároso-
dási és gyermekfelügyeleti támogatás kerül 
bevezetésre. 

Az egészségkárosodottak és a 14 év alatti 
gyermekük felügyeletét megoldani nem tu-
dók ugyanazon jogosultsági feltételek mellett 
részesülhetnek a rendszeres szociális segély 
helyébe lépő egészségkárosodási és gyermek-
felügyeleti támogatásban, mint a korábbi 
rendszeres szociális segélyben. A különbség 
csak annyi, hogy a továbbiakban nem a jegy-
ző, hanem a járási hivatal állapítja meg az 
ellátást. A hatáskörváltással összefüggésben 
az ügyfeleknek nincs teendője, az új ellátásra 
való jogosultságukat a jegyzők február végéig 
hivatalból felülvizsgálják.

Jelentős változás, hogy március 1-től az 
aktív korúak ellátását is a járási hivatalok 
állapítják meg a települési jegyzők helyett. 
A változások elsősorban azokat érintik, akik 
eddig önkormányzati rendelet alapján voltak 
jogosultak rendszeres szociális segélyre.

A támogatást a kormányhivatal folyósítja 
minden hónap 5. napjáig. A kérelmek to-
vábbra is benyújthatók a polgármesteri hiva-
talban, a Jászberényi Járási Hivatal kormány-
ablakainknál (Jászfényszaru, Szabadság tér 
1., Jászárokszállás, Árpád tér. 1.), hivatalunk 
Hatósági Osztályának Jászberény, Szabadság 
tér 16. szám alatti, ill. szükség szerint a járási 

munkaügyi kirendeltségünk Jászberény, Jász-
telki u 16. szám alatti épületében ügyfeleket 
fogadó munkatársainál, valamint a jászbe-
rényi járás további 6 településén (Jászfelső-
szentgyörgy, Jászjákóhalma, Pusztamonostor, 
Jásztelek, Jászágó, Jászboldogháza) ügyfeleket 
fogadó ügysegédeinknél. 

kikerülnek (március 1-től) a szociális ellá-
tási rendszerből: 

· rendszeres szociális segély,
· adósságkezelési szolgáltatás,
· lakásfenntartási támogatás,
· a méltányossági közgyógyellátás, 
· illetve a méltányossági ápolási díj.

1. az állam által nyújtandó ellátásokat 
2015. március 1-től a járási hivatalok ál-
lapítják meg. Az e körbe tartozó ellátások 
a következők: 
· aktív korúak ellátása: foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás (ez korábban is 
volt), illetve az egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás; (ez új 
ellátástípus)

· időskorúak járadéka, az ápolási díj 
(alapösszegű, emelt összegű és kiemelt 
ápolási díj); a közgyógyellátás (alanyi 
és normatív alapú); és az egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultsága. (2013. 
január 1-től a járások intézték)

A támogatást központi költségvetési forrás-
ból fizetik.

Az aktív korúak ellátása során megállapít-
ható ellátás típusai – melyet az önkormány-
zatok folyósítanak – március 1-ig még a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a 
rendszeres szociális segély.

a foglalkoztatást helyettesítő támoga-
tásra való jogosultság feltételrendszerében 
nem történik változás. A támogatás havi 
összege a 2014. évhez hasonlóan 22.800 Ft. 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülő személyek továbbra is a járási hi-
vatal munkaügyi kirendeltségével kötelesek 
együttműködni, a felajánlott munkalehető-
séget elfogadni.

Azoknak, akik március 1-jét megelőzően 
rendszeres szociális segélyt kaptak, a jegyző-
nek hivatalból 2015. február 28-ig felül kell 
vizsgálnia a jogosultságát. 

Jelentős változás továbbá, hogy a fenti idő-
ponttól megszűnik az ellátások házi pénz-
tár útján történő kifizetése.

a továbbiakban a jogosultak részére tör-
ténő folyósítás kétféle módon lehetséges:

· lakcímre utalással vagy
· folyószámlára utalással.

kérem azon aktív korú ellátásában része-
sülőket, akik számára az eddigiekben az 
önkormányzat házi pénztárában történt 
az ellátás kifizetése, szíveskedjenek nyi-
latkozni a számukra megfelelő kifizetés 
módjáról.

Nyilatkozatot személyesen a jászfénysza-
rui kormányablakban 5126 jászfényszaru, 
szabadság tér 1. szám vagy a Jászberényi 
Járási Hivatal Törzshivatalában 5100 Jászbe-
rény, Szabadság tér 16. szám alatt tehet ügy-
félfogadási időben.

2. Önkormányzatok: települési támogatás 
keretében adhatnak támogatást.

A települési önkormányzatok a települési 
támogatás keretében biztosíthatnak támoga-
tást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres ki-
adások viseléséhez, amelyet helyi rendeletben 
szabályozhatnak.

Az önkormányzatok települési támogatás 
keretében nyújthatnak támogatást a gyógy-
szerkiadások viseléséhez, valamint a 18. élet-
évét betöltött tartósan beteg személy ápolá-
sát, gondozását végző hozzátartozók részére.

Amennyiben bárkinek kérdése van a fen-
tieket illetően, természetesen állunk szíves 
rendelkezésükre személyesen a már említett 
ügyfélfogadási helyszíneken (jászfényszarun 
a szabadság tér. 1 szám alatti kormányab-
lakunkban) vagy telefonon az alábbi elérhe-
tőségeken: Tel: 57/505-700/141-es mellék, 
57/795-224. Tisztelettel:

Dr. Dobos Róbert hivatalvezető

A jó időben egyre többen kezdik meg a 
kerti munkákat, ezért tavasszal van a legtöbb 
szabadtéri tűz.

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz 
a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben 
egyre többen választanak szabadtéri prog-
ramokat, vagy kezdik meg a kerti munká-
latokat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnö-
vényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és 
gyorsan terjed a tűz.

Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a 
szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát 
emberek okozzák.

a károk akkor előzhetőek meg a legköny-
nyebben, ha tisztában vagyunk a biztonsá-
gos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelő-
zés alapvető szabályaival:

· általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, 
ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott 
esetekben és feltételekkel megengedik;

· belterületen csak abban az esetben lehet 
növényi hulladékot égetni, ha azt önkor-
mányzati rendelet megengedi;

· előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédel-
mi hatósággal a külterületen lévő, lábon 
álló növényzet, tarló, illetve a növényter-
mesztéssel összefüggésben keletkezett hul-
ladék szabadtéri égetését;

· továbbra is megengedett a kerti grillezés és 
a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó 
felügyelete mellett;

· tűzgyújtási tilalom esetén az érintett terü-
leten akkor sem megengedett a tűzgyúj-
tás, ha azt egyébként más jogszabály meg-
engedi;

· a szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Or-
szágos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza; 

· jogszabálytól eltérő vagy hatósági enge-
dély hiányában végzett tűzgyújtási tevé-
kenység tűzvédelmi bírságot von maga 
után.

A szabadban meggyújtott tüzet soha ne 
hagyjuk felügyelet nélkül, és minden esetben 
gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltó-
anyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltá-
sára alkalmas kézi szerszám, és csak akkora 
tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan fel-
ügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozód-
junk a várható időjárásról, mert a szél kedvez 
a tűz gyors továbbterjedésének.

Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Veszélyes a szabadtéri tűzgyújtás
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Féléves adományok a Samsungtól

Közlekedésfejlesztés Jászfényszarun

a samsung zrt. nagy hangsúlyt fektet a társadalmi szerepválla-
lási projektekre. Támogatási rendszerük a sokszor nehéz anyagi 
körülmények között működő oktatási és egészségügyi intézmé-
nyekre fókuszál. a koreai gyártóóriás félévente megrendezi az ún. 
samsung adományozó Ünnepséget, ahol a régiós intézményeknek 
adnak át termékadományokat.

A Samsung jászfényszarui televíziógyárában két féléves adományo-
zási rendszer működik. A félév végén az addig beérkező adományleve-
lek összesítése és az elbírálás után a Samsung Adományozó Ünnepség 
keretein belül adják át az intézmények képviselőinek az adományter-
mékeket.

A ceremóniát idén február 19-én rendezték meg a jászfényszarui 
televíziógyárban, ahol a meghívott intézmények vezetői, képviselői 
betekintést nyerhettek a koreai gyártóóriás társadalmi szerepvállalási 
projektjeibe, és díszoklevelet vehettek át Hyun Jun Jung elnök úrtól, 
aki ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a vállalat életében nagy 
szerepet játszik az oktatási és egészségügyi intézmények támogatása.

Összesen 19 intézmény 54 db Samsung televíziót, monitort, 
BlueRay lejátszót, hűtőszekrényt és mikrohullámú sütőt vehetett át. 
A jászberényi Szent Erzsébet Kórház Gyermekosztálya 3-3 db hűtő-
vel, mikróval és 2 db nagyméretű Samsung SMART LED televízióval 
gazdagodott.

Termékadományban részesült még a jászberényi térségből a Szivár-
vány Óvoda, a Központi Óvoda, az Apponyi Albert Általános Iskola 
és a jánoshidai Szent Norbert Idősek Otthona is.

Kép és szöveg: Samsung

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester a közelmúltban a Belügy-
minisztériumban aláírta a minisztérium és az önkormányzat között 
megkötött Támogatási Megállapodást, melyben a kormány által a köz-
ponti költségvetésben jóváhagyott 2 001 800 000 Ft, azaz kétmilli-
árdegymilliónyolcszázezer forint összegű, egyszeri jellegű, vissza nem 
térítendő támogatást biztosítottak Jászfényszaru Város Önkormány-
zata közlekedésfejlesztésének támogatása érdekében. A támogatás fel-
használásának feltételeit a Megállapodás szabályozza.

A jóváhagyott 2 Mrd 1.800 eFt összegű támogatással megvalósítan-
dó közlekedésfejlesztési projekt magában foglalja a Samsung feltáró út 
megépítését, a 3106. út felújítását, valamint egy szakasz kerékpárút/
járda kivitelezését.

A teljes támogatási összeget legkésőbb 2015. november 30-ig kell 
felhasználni. A támogatás felhasználásról 2015. december 31-ig kell 
záró beszámolót küldeni a Belügyminisztérium részére.

A kiemelt beruházásként megvalósítandó projekt indításaként 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester meghívására került sor a 
projektnyitó rendezvényre, melyen Vántsa Zoltán, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságának igaz-
gatója, az alpolgármester, az önkormányzat Stratégiai és Koordinációs 
Bizottságának tagjai, a jegyző, az aljegyző, az önkormányzat társasá-
gainak ügyvezetői, a főépítész, a tervező és a hivatal építészmérnökei, 

munkatársai vettek részt. A polgármester ismertette a beruházás meg-
valósításában közreműködő szakemberek bevonásával létrehozandó 
projektmenedzsmentben és projektkontrollingban résztvevők felada-
tait, kiemelten a projekt indításával kapcsolatos teendőket.

Forrás: Jászfényszaru Facebook oldal

Hyun Jun Jung, a Samsung Zrt. elnöke
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III. Samsung Fizika- és Elektronika Verseny

Elkötelezetten a környezetvédelem iránt

a samsung zrt. felelős nagyvállalatként hivatásának tekinti 
az oktatás támogatását, fejlesztését. ezért idén februárban ismét 
megrendezte a samsung Fizika- és elektronika versenyt a régiós 
középiskolák és diákjaik számára.

„A verseny ötlete még 2013-ban született. Úgy gondoltuk, hogy létre 
kellene hozni egy szakmai megmérettetést a környékbeli, elsősorban végzős 
középiskolás diákok számára fizika és elektronika témakörben. A tavalyi 
és tavaly előtti régiós verseny sikerén és eredményességén felbuzdulva idén 
is megrendeztük a kétfordulós versenyt, melynek kettős célja van. Egyrész-
ről lehetőséget biztosítunk a diákoknak elméleti és gyakorlati feladatokon 
keresztül összemérni a tudásukat szélesebb körben, másrészről pedig gya-
kornoki lehetőséget ajánlunk fel a legjobbaknak” – mondta el Oláh Ta-
más, a Samsung Zrt. társadalmi szerepvállalásáért felelős munkatársa.

Idén 11 középiskola közel 120 diákja adta le a nevezését a versenyre, 
melynek első fordulóját a Samsung Zrt. jászfényszarui televíziógyárá-
ban és az érintett középiskolákban rendezték, a döntőnek pedig a Jász-
ság legmodernebb oktatási intézménye, a Samsung SMART School 
adott otthont. A feladatlapok összeállításánál a Samsung mérnökei 
elsősorban az iskolai tananyagra támaszkodtak, ugyanakkor a dön-
tőnek már szerves része volt a gyártóóriásnál előforduló mindennapi 
feladatok megoldása is.

A döntőbe jutott 10-10 diák teljesítménye elismeréséért egy 7 colos 
Samsung Tabletet vehetett át, az első három helyezettet pedig Sam-
sung Smart LED TV és monitor készülékekkel díjazták. A döntőre 
március 12-én került sor, az eredményhirdetést a győztesek középisko-
lájában tartották. Samsung fotó

A Samsung Zrt. elkötelezett a környezetvédelem témakörében,  ezért a 
nemzetközi víz világnapja alkalmából szemétgyűjtést szerve zett a Lehel-
tóhoz március 20-án. Az önkéntes munkán részt vett a koreai gyártó óriás 
jászfényszarui televíziógyárának koreai  és magyar menedzsmentje, és 
Hyun Jun Jung elnök úr, aki kiemelte, mennyire fontos környezetünk 
tisztán tartása, megóvása.  A Samsung Zrt. gyárában naponta 25.000 kg 
hulladék keletkezik, amely 100%-ban újrafelhasználásra, újrahasznosí-
tásra kerül. Ennek megfelelő kezelését elsődleges feladatuknak tekintik. 
A tavalyi évben indult útjára az általános iskolák hetedik évfolyamát 
célzó előadássorozatuk (‚Zöld órák’) is, melynek keretén belül szintén 
a hulladékgazdálkodás fontosságára hívják fel a figyelmet a Samsung 
szakemberei. Samsung fotó
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A nyitott ház
Az elmúlt időszakban a szakmai kérdéseké volt a főszerep a telepes-

program keretein belül.
2015. február 25-én, a Projekt Irányító Tanács ülésén összegzésre 

kerültek az eddigi eredmények a konzorcium minden tagját (Jászfény-
szaru Város Önkormányzata, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
Magyar Egyesület, Türr István Képző és Kutató Intézet) illetően. A 
szakmai- és pénzügyi előrehaladásról szóló beszámolók mellett a pro-
jektből még hátralévő időszakra vonatkozó, a program keretein belül 
vállalt, illetve a kereteken kívül tervezett, egyéb tevékenységekről szóló 
tervekről is tájékoztatták egymást a megbeszélés résztvevői.

Nem sokkal ezt követően pedig, 2015. március 6-án a program szo-
ciális munkásai ültek le egy tapasztalatcserére a Nemzetközi Gyermek-
mentő Szolgálat kollégáival, hogy átgondolják, milyen módon lehet-
ne tovább növelni a tevékenységek hatékonyságát. A fórumon nagy 
hangsúlyt kapott az a szakmai szempontból meghatározó nézet, mely 

szerint a szociális munka bizalmi viszonyt feltételez az esetmene-
dzser és a kliens között. Ezt a viszonyt szeretnénk tovább erősíteni.

Munkánk céljait úgy igyekszünk elérni, hogy az egész település éle-
tében mind munkatársaink, mind programjaink elfogadottak legye-
nek. Az önkormányzat és a település intézményeinek segítő, együtt-
működő hozzáállása tágítja lehetőségeink körét, és növeli munkánk 
hatékonyságát. A projekt indítása óta hangsúlyozzuk, hogy a Teaház a 
település minden lakója számára nyitott épület, hiszen programjaink 
mellett számos olyan szolgáltatás is elérhető nálunk, amely hozzájá-
rul a lakosok problémáinak megoldásához. Ilyen például az iT klub, 
melyben klubvezető segítségével és iránymutatásával lehet tanulni, 
gyakorolni a számítógép használatának fortélyait, vagy akár csak 
kötetlenül böngészni a világhálón, vagy kapcsolatba lépni távoli csa-
ládtagokkal. Az IT Klub kiegészíti a minden héten, szerdai napokon 
megvalósuló Álláskereső klubot, melynek keretein belül munkatár-
saink közreműködnek önéletrajzok elkészítésében, álláshirdetések át-
tekintésében, valamint tájékoztató tevékenységükkel járulnak hozzá a 
sikeresebb munkavállaláshoz.

A Teaház az a közösségi tér, melynek kihasználásával a település la-
kosainak lehetősége nyílik egymás megismerésére, megértésére. Azt, 
hogy mindenki megtalálja a számára leginkább tetsző elfoglaltságot, 
programjaink sokszínűségével szeretnénk biztosítani. Rendezvényeink 
célja nem csupán az, hogy érdeklődésfelkeltő tevékenységeket hajt-
sunk végre, hanem az is, hogy ezek keretein belül mindenki megtalálja 
a számára legkülönlegesebbet, amely segítségével kibontakoztathatja 
tehetségét, vagy amelyben kedvét és örömét leli. Látogatóink mind-
egyike, mi több minden ember rendelkezik saját egyéniséggel, ami 
megkülönbözteti őt másoktól. A Teaházban együtt tevékenykedve, 
egymás megismerése alkalmával azonban az kerül előtérbe, hogy a 
klubtagok az egymás közötti hasonlóságaikat, közös érdeklődési köre-
iket, közös szokásaikat és nézeteiket fedezik fel. Rádöbbennek egyen-
lőségükre, és megértik annak a sokat hangoztatott igazságnak a tartal-
mát, amely így szól:„Te is más vagy, te sem vagy más!”

A közös munka, a kooperáció, az együttes sikerért való munkálkodás 
reményében várjuk továbbra rendezvényeinkre a település minden 
lakóját.

utánunk a közösség – komplex telep-program Fényszarun
TÁmop-5.3.6-11/1-2012-0062

Jászfényszaru Város Önkormányzata
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.

Telefon: +36 (57) 520-100
E-mail: jaszfenyszaru1@vnet.hu
Honlap: www.jaszfenyszaru.hu
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Az emberek még mindig szeretnek olvasni
A nAgy olVAsási KihíVás JászfényszArun

A magyar költészet napja ézsiás lászló: A szülőföld szeretete 
(Kiss József tanár úr emlékére)

Ha hihetünk az év elején megjelent eladási 
adatoknak, akkor a könyv (a papírra nyomott, 
tintával szedett, kemény- vagy puhaborítós) fel-
támadt hamvaiból, és lenyomta a Kindle-t. Leg-
alábbis Nagy-Britanniában… Úgy néz ki, 2015 
a papírkönyvek éve lesz.

Január elsejével el is indult egy kiváló kezdemé-
nyezés, mely 50 könyv elolvasására buzdít egy 
év leforgása alatt. Az ötletet Mark Zuckerberg A 
Year of Books (Könyvek Éve) új honlapja adta, 
ahol a Facebook alapítója időről időre bejelenti 
az általa elolvasott újabb kötet címét, közös ol-
vasásra buzdít, és arra, hogy az emberek osszák 
meg gondolataikat a tárgyalt műről, és bátran 
ajánljanak új olvasmányt is. 

Ezt a kezdeményezést lovagolhatta meg az 50 
könyves kihívás a Pozitív nap weboldalon. Aki 
szeret olvasni, annak jó motiváció ez. Elkalan-
dozhat egy kicsit a könyvek világában úgy, hogy 
akár olyan könyv is a kezébe akad, amit egyéb-
ként nem vett volna le a polcról.

Mivel 50 könyv megvásárlása jelentős anyagi 
teher, a könyvtárak kapva kaptak az alkalmon, 

hogy egy kicsit ösztönözzék, orientálják olvasó-
ikat, és újakat vonzzanak be az intézményeikbe, 
maximális segítséget nyújtva a választáshoz, ke-
resgéléshez.

A megye több könyvtára csatlakozott is gyor-
san a kezdeményezéshez.

Egy kis ízelítő a listából, melyen igen vegyes 
témájú és terjedelmű könyveket találhatóak:
· egy könyv, ami több mint ötszáz oldal
· egy könyv, amiből film is készült
· egy könyv, aminek a címében
 számjegyek szerepelnek
· egy könyv, aminek szerzője
 még nincs 30 éves
· egy könyv, aminek szereplői
 nem emberek
· egy könyv, aminek címe
 csupán egy szóból áll
· egy népszerű szerző első könyve
· egy könyv, amit egy barátom ajánlott
· egy Pulitzer-díjas mű
· egy igaz történeten alapuló könyv
· egy könyv az „Ezeket egyszer
 el kell olvasnom!” listám aljáról
· egy könyv, amit édesanyám szeret
· egy könyv, amit csupán a borítója alapján 

választottam ki
· egy memoár
· egy könyv, aminek egy nap alatt a végére le-

het érni
· egy könyv, amiről rossz véleményeket
 hallottam
· gyerekkorom egy könyve
· egy könyv, amiben szerelmi háromszög van
· egy könyv, ami a jövőben játszódik

· egy könyv, ami egy gimnáziumban
 játszódik
· egy könyv, aminek a címében
 szerepel egy szín
· egy könyv, ami megríkatott
· egy varázslatos könyv
· egy képregény
· egy könyv, ami a szülővárosomban
 játszódik
· egy betiltott könyv
· egy könyv, ami egy televíziós műsoron ala-

pul, vagy az készült belőle

A kihívásba természetesen Jászfényszaru is 
bekapcsolódott a jászberényi könyvtáron ke-
resztül. Mi, könyvtárosok is bőszen olvasunk 22 
kedves olvasóval egyetemben. Csatlakozni bár-
mikor lehet, menetlevelet és segítséget mindig 
szívesen adunk. A kalandorokkal a kihívás vé-
gén együtt ünnepelünk, megosztjuk egymással 
az egy éven át gyűjtött élményeket és jutalma-
zunk is. Tehát kalandra vagyis olvasásra fel!

Az alábbi linkeken pedig többet is megtudhat-
nak a nagy kihívásról:

h t t p : / / w w w. m e t r o p o l . h u / c i m l a p /
cikk/1270570

http://jaszkonyvtar.hu/a-nagy-olvasasi-
kihivas-2015/

Ha az olvasmányélményeinkre kíváncsi, vagy 
szeretné Ön is megosztani velünk, hogy mit 
olvas, akkor keresse a könyvtár Facebook és 
Instagram oldalát (@konyvtar.fenyszaru) és 
használja #nagyolvasasikihivas hashtaget.

Nagy Ildikó könyvtáros

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila szü-
letésnapján, április 11-én ünneplik. A rendszerváltás után a Magyar Író-
szövetség is csatlakozott a rendezvényekhez. A költő 1905-ben született, 
éppen 110 éve. A FÉBE 2005-ben, születésének centenáriuma alkalmából 
József Attila-emlékérmet adott ki. A költészet napját József Attila születé-
séhez kötjük, de 1900-ban április 11-én született Márai Sándor is.

Születése folytán a településünkhöz köthető, ma Budapesten élő kortás 
amatőr költő Ézsiás László, akinek versei több válogatott antológiai verses-
kötetben jelentek meg a közelmúltban.

Az Ő versével köszöntjük a közelgő költészet napját. 2014. szeptember 
20-án Jászfényszarun hangzott el először a szerző előadásában a Kulturális 
örökség napján a Kiss József Helytörténeti Gyűjteménynél. Az ünnepsé-
gen emlékeztünk Kiss József tanárra, helytörténeti kutatóra születésének 
90. és a gyűjtemény avatásának 30. évfordulóján. Tóth Tibor

Mintha tegnap történt volna,
mikor Magyarország térképét a táblára tetted,
és a pálcával megmutattad, hol születtél, hol születtem.

Ez a kék csík itt ni, ez a Galga.
Látjátok, ez a másik, ez a nagyobb, ez pedig a Zagyva.
A kicsi belesimul a nagyba,
ahogy gyermekét öleli az anyja.

Itt élünk mi, akik jászok vagyunk,
és minél több szép emléket hagyunk,
annál jobban szeretjük e falut,
édes szülőföldünk, Jászfényszarut.

Míg e szókat mondtad Tanár úr, mosolyrózsák nyíltak arcodon,
és a szülőföld szeretete szállt szívünkbe kedves hangodon.
Jó földbe ültetted Tanár úr a magot,
odafentről láthatod, nincsen parlagon.

Lehunytad a szemed, hogy felnyisd a miénket,
megbecsüljük kincseid, minden szép emléked.
Sok kincset gyűjtöttél, és jól tudjuk azóta,
értékes ember a lokálpatrióta.

És a falu; ugye hogy látod már, milyen szép, fejlődő város.
Bizony nem keveset te is tettél érte,
díjakat kaptál, azért is megérte.

Ám a legnagyobb díj mégiscsak az a szeretet,
mellyel ápoljuk, Tanár úr minden értékedet.
Ez a szép hagyomány, ez a nagy szeretet,
újult erőt ad sok-sok jász embernek.

Ézsiás László saját költeményét adja elő (2014. 09. 20.)
Fotó: Menyhárt Éva



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2015/03 9

A XXii. féBE-bál
A hagyományoknak megfelelően február 

harmadik hétvégéjének szombatján, 21-én 
tartottuk a XXII. FÉBE jótékonysági műso-
ros estet és bált.

A FÉBE elnöke köszöntötte távollétében a 
fővédnök Farkas sándort, a Saturnus Kft. 
ügyvezető igazgatóját, a díszvendég Ézsiás 
lászló látássérült költőt, előadóművészt, a 
műsorvezető zsámboki zsoltot.

A vendégkoszorú között köszönthettük 
pócs jánost, a Jászság országgyűlési kép-
viselőjét, győriné dr. Czeglédi mártát, a 
város polgármesterét, dr. voller erika jegy-
ző asszonyt, kim ki Bo urat, a Samsung 
Elektronics Magyar Zrt. HR-igazgatóját, dr. 
körei-Nagy józsefet, Jászberény város rend-
őrkapitányát és Banka Csaba újságírót.

Tóth Tibor bejelentette, hogy a rendezvény 
fővédnöke, Farkas sándor betegsége miatt 
nem tud körünkben lenni. Felkérte  zsám-
boki zsolt műsorvezetőt, hogy  olvassa fel 

írásban elküldött köszöntő sorait.
„Tisztelt Bálozók, Hölgyek és Urak! Örömmel 

fogadtam el a Fényszaruiak Baráti Egyesülete 
Elnökségének novemberi felkérését a XXII. Jó-
tékonysági műsorost est és bál fővédnökének. A 
felkérést megtiszteltetésnek és a személyem iránti 
bizalomnak értékeltem.

A felkéréskor még úgy tűnt – orvosaim véle-
ménye alapján –, február közepére túl leszek 

egy tervezett műtéten, és a felkért feladatnak 
személyes jelenléttel eleget tudok tenni, és együtt 
ünnepelhetek a Tisztelt vendégkoszorúval. 
Sajnos felépülésem hosszabb időt vesz igénybe, 
mint gondoltuk, így most személyesen nem tu-
dok jelen lenni a rendezvényen.

Engedjék meg, hogy néhány gondolatomat 
írott formában osszam meg Önökkel.

Nagyra értékelem a Fényszaruiak Baráti 
Egyesületének és az általa alapított Jászfény-
szaruért Alapítványnak több mint két évtizedes 
tevékenységét. A két civil közösség sokat tett és 

tesz a település kulturális, szabadidős tevékeny-
ségének sokszínűvé, gazdaggá tételéért, a város 
jó hírnevének öregbítéséért. A FÉBE összefogja 
az elszármazottakat, és minden rendezvényével, 
kiadványainak sokaságával erősíti a lakosság 
nagy részében a lokálpatrióta elkötelezettséget, 
a szülőhely iránti fellelőséget, kötelességet.

Ezen feladatok megvalósításához a jó szándék, 
az önzetlen munka mellett több esetben pénzre 
is szükség van. A jó cél, egy-egy maradandó 
tárgyi emlék megvalósulása érdekében személy 
szerint én is és vállalkozásom is az elmúlt két 
évtizedben minden esetben támogatta mindkét 
szervezet. A mai jótékonysági rendezvénynek is 
az anyagi alapok megteremtése a célja, bízom 
benne, mint eddig mindig, adakoznak, akik 
tehetik. Mert jó érzés nemcsak kapni, hanem 
adni is.

A jótékonykodás mellett a közös együttlét, az 
összetartozás, a tartalmas, igényes szórakozás is 
a rendezvény célja.

Biztos vagyok benne, hogy mint eddig min-
dig, e célok is megvalósulnak a XXII. jótékony-
sági rendezvényen.

Gondolatban Önökkel vagyok, a rendezvényt 
megnyitottnak nyilvánítom. Kívánok min-
denkinek jó szórakozást, kikapcsolódást, az év 
további részében jó egészséget, személyes boldog-
ságot, munkájukhoz sok sikert.”

A jelenlévők nevében mielőbbi teljes fel-
gyógyulást kívántunk Farkas Sándor úrnak.

Ézsiás lászló látássérült költő, előadómű-
vész, Jászfényszaru szülötte, díszvendég így 
szólt a jelenlévőkhöz:

„Sok-sok és nagy-nagy szeretettel köszöntök én 
is mindenkit!

Úgy érzem, hogy amikor ebben a teremben 
vagyok, és verset mondok néhány éve, mindig 
érzem a szeretetet, és ez nekem nagyon jó érzés. 
Úgy tudnám még megfogalmazni, hogy ameny-
nyire én szeretem Jászfényszarut, legalább any-
nyira szeret Jászfényszaru engem. És kell ettől 
több egy embernek, aki szereti a szülőföldjét? 
Nos, nem fogok sok mindent mondani, de rím-
be szedtem gondolataim.

A díszvendég monológja: „Elmondom mire 
nem is gondoltam nemrég, hogy én leszek itt 
ma a díszvendég. Álmomban sem jutott volna 
eszemben, hogy mint díszvendég lépek e terem-
be, sőt most sem tudom, hogy ez szerencse, vagy 
érdem, csak annyit tudok, hogy egy kicsit remeg 
a térdem. Amikor februárban tavaszodik, a szív 
szerelemről álmodozik. Hiszen lehet a télben is 
virágzó tavasz, és lehet az öreg is szerelmes ka-
masz. Akár fehér, akár zöld odakünn a mező, 
nincs karácsony, mégis itt lesz ma a Fenyő. S én 
e napot még élek el nem felejtem, szívem mélyén 
őrzöm, oda jól elrejtem, hogy amikor én voltam 
a dísz, a Fenyő meg a sztár, ez volt 2015-ben 
a FÉBE-bál. S most hajnalig legyen sok-sok 
mosoly és szeretet, érezzétek jól magatokat gye-
rekek.”

mészáros lászló, a FÉBE titkára és lo-
vászné Török magdolna, a FÉBE titkár-
helyettese egy csokrétával köszöntötték a 
két jelenlévő báli jubilánst: Szabó Krisztina 
énekművészt, aki húsz alkalommal működött 

(folytatás a 10. oldalon)

A bálozók. Fotó: Glonczi Rudolf

Zsámboki Zsolt műsorvezető Farkas Sándor köszöntő és a rendezvényt megnyitó sorait olvassa fel
Fotó: Kohári Stúdió
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A XXii. féBE-bál
(folytatás a 9. oldalról)
közre a báli műsorban és Zsámboki Zsoltot, 
aki szintén huszadik alkalommal – kellemes 
orgánumával – fogta össze a változatos, szín-
vonalas 100 perces báli műsort. 

Csonka zsuzsanna énekművész, a Magyar 
Állami Operaház volt magánénekese négy 
műsorblokkjában mutatta meg nagy sikerrel 
művészetének sokszínűségét a jelenlévőknek. 
Hallottunk tőle ismert táncdalslágereket, 
musicalt, sanzont, Verdi- és Puccini-áriákat. 
Műsorát Kodály: Esti dal és Wolf Péter-Fülöp 
Kálmán: Ave Mária szerzeményeinek eléne-
kelésével zárta.

Derzsi györgy énekes-színész, a Társulat 
című show műsor egyik felfedezettje há-
rom nagysikerű, Sárdy János által lett nép-
szerű dallal varázsolta el a nagyérdeműt. 

Operettblokkjában Huszka Jenő és Kálmán 
Imre legnépszerűbb szerzeményeit énekelte, 
és láthattuk, hogy frakkban is lehet „cigány-
kereket” előadni két refrén között. Műsorá-
nak koronája az István a király című rockope-
ra legszebb számainak előadása jelentette.

A báli műsor különlegességét kegye jános 
világhírű pánsípművész játéka jelentette. Há-
rom világsláger (Paradicsom meghódítása, 
Chiquittita, Time to say goodbye) után a 
Magyarország és a Csík zenekar Most múlik 
pontosan című szerzeményét is élvezhettük 
pánsípon.

Ézsiás lászló látássérült költő, előadómű-
vésztől Zelk Zoltán Sirály című verséből igazi 
átéléssel előadott részletet hallottunk, később 
a zenei blokkot megtörve egy vidám, színes 
saját szerzeményű prózai csokrot nyújtott át 
a közönségnek.

zsámboki zsolt a hagyományoknak meg-
felelően bejelentette a vacsorát.

A rendezvényen jelenlévő 200 fő a Vágó Bt. 
ízletes és bőséges vacsorájának elfogyasztása 
után a báli nyitótáncot rendhagyóan már Fe-
nyő miklós eMeRton-díjas magyar rock and 
roll énekes, zenekarvezető, billentyűs ismert 
szerzeményeire járta. A hangulat gyorsan 
tetőfokra hágott, a művész a Limbó hintó 
számmal zárta műsorát.

Hajnal négy óráig a miskolci VIDIA zene-
kar húzta a talpalávalót.

A tombolasorsolás után a Bál szépe bizott-
ság döntését dr. sándor mátyás ismertette. A 
FÉBE-bál szépe címet igazoló tanúsító okle-
velet langó kittinek, az udvarhölgy címeket 
pedig Derján annamáriának (Hídvégardó) 
és Horváth Boglárkának adta át. A bál szé-
pének fejére a FÉBE által készíttetett, ékkővel 
sűrűn kirakott, díszesen aranyozott új ván-
dorkorona került.

Az est bevételét a tombolából befolyt 
248.200 és 197.500 Ft adomány jelentette.
Köszönet a rendezvény anyagi támogatóinak: 

Deákvár c. kft. Németh andrás, saturnus 
kft. Bp., Bali kft., Hornyák kft. Jb., dr. 
Nagy zsuzsanna Bp., ziebauer jános és 
Bali ildikó Bp., varga-Ötvös Béla Bp., ke-
gye jános Bp., a műsorban tiszteletdíj nélkül 
fellépőknek, valamint a tombola- és belépő-
jegyet megvásárlóknak.

Tombolafelajánlást tettek: Afzélia Kft. 
Bp., az Egyházközség, a FÉBE, a Jászfény-
szaruért Alapítvány, Jászfényszaru Város Ön-
kormányzata, a Jász-Takarékszövetkezet Jb, 
a Kerekes Húsbolt, a Samsung Elektronics 
Magyart Zrt, a Rózsa & Társa Kft. Heves, a 
Jászfényszarui Tűzoltó Egyesület, Csáki Ti-
bor Bp, Cserháti Vencel és neje, Gódor József 
és neje, Horváth Zsolt és családja, Göndör 
Gábor Újhartyán, Győri Ernő, Győri Ernő 
Gábor, Győri János Bertalan, Győri Márta, 
Karizs Evelin és Zsámboki Zsolt, dr. Körei-
Nagy József és neje, Langó Nándor Erdőker-
tes, dr. Nagy Zsuzsanna és férje Bp., Péter 
Ferenc, Pócs János Jászapáti, Réz Ferencné, 
Szabó Krisztina és dr. Istók László Hatvan, 
dr. Taczman Lajos Jb., Tar Ildikó, Tóth Tibor, 
dr. Voller Erika, Zsámboki Sándor (id.), és 
néhányan megjelölés nélkül. Köszönjük!

A rendezvényen Glonczi Rudolf és a ko-
hári stúdió készített képeket, amely fotók 
Jászfényszaru város és a FÉBE honlapján néz-
hetők meg.

Az estről több mint 3 óra időtartamban fel-
vétel készült, amelyet Tanczikó-ruis Beat-
rix és a TriÓ-Tv rögzített.

Tóth Tibor

A bál szépei balról jobbra haladva:
Derján Annamária (Hídvégardó), Langó Kitti és Horváth Boglárka.

Fotó: Kohári Stúdió

Kegye János pánsípművész előadása közben
Fotó: Kohári Stúdió

Csonka Zsuzsanna énekművész énekel
Fotó: Kohári Stúdió
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ANNo – Egy nem mindennapi túléléstörténet iV.
Szerencsés választás volt, amikor 1950-ben 

a tanácsok megalakulásakor őt választották 
meg Jászfényszaru képviseletében a megyei 
testületbe. Akkor még senki nem gondolta, 
hogy néhány év múlva a megyei tanács hiva-
talának vezetője lesz. Akik jelölték és megvá-

lasztották, viszont ismerték határozottságát, 
szorgalmát, az elöljáróságon eltöltött három 
év alatt végzett munkáját, helyi ismeretét, és 
úgy ítélték meg, jól tudja majd képviselni az 
itt élők érdekét. Így utólag is megállapíthat-
juk, jól gondolták, jól választottak.

Jászfényszarun az ötvenes években a fejlesz-
tés – központi források hiánya miatt – stag-
nált. A község tulajdonában lévő meglévő 
épületek mindegyikének karbantartása, ál-
lagmegóvása is nehézségekbe ütközött, álta-
lánossá vált a pénztelenség. Új beruházásként 
1954-ben a Szabadság út elején (Üzletház 
helyén) két tanítói lakás épült. A tanács első 
számú vezetője, az elnök személye is gyakran 
változott, váltották egymást. A hatvanas évek 
elejére stabilizálódott az irányítás, és a köz-
ponti források is bővültek.

1962-ben a Hunyadi úti óvoda, 1964-ben 
új sportpálya, 1965-ben az egészségház épült 
fel. Ebben az időszakban is akadt feladata a 
megyei tanácstagnak, minden apróbb segít-
ség, forrás „kijárása” és megszerzése jól jött.

A második településközpont kialakítása - a 
művelődési ház és környéke - már tudatosan 
történt, utat nyitva a következő évtizedek 
nagy fejlesztéseinek. A Szabadság út és a Kos-
suth Lajos út kereszteződésének bal oldalán, 
a jelenlegi Ézsiás-Juhász Kft. tulajdonában 
lévő Iparcikkbolt épületét 1937-ben a parasz-
ti gazdakörök építették saját célra, közösségi 
rendezvényeik helyszínének. 1945-től kul-
túrházként működött. Az épület állaga azon-
ban az évek során leromlott, és szükségessé 
vált egy új kultúrház építése.

lépések jászfényszaru érdekében
A tanácsi rendszerben a nagy beruházá-

sokról nem helyben, hanem a megyénél 
döntöttek. Nyilván kellett némi támogatás, 
hogy 1964-ben a megyei fejlesztések között 
Jászfényszarut is megjelölték, ahol új műve-

lődési ház és könyvtár épülhetett. 1965-ben 
elkezdődtek a munkálatok. Az 1335 m2 
alapterületű épület az akkori kor színvona-
lának megfelelően modern, 450 személyt 
befogadó színházteremmel és szolgálati la-
kással együtt 1966. május 1-jére elkészült. A 
zsúfolásig megtelt nagyteremben az avatóbe-
szédet Kuti György tartotta. 1966-ban fiatal, 
agilis, tehetséges jászsági tanácselnök került 

Fényszarura Török Sándor személyében. Az 
új tanácselnök nem csak kérni tudott a me-
gyétől, Kuti Györgytől a településnek, de 
koncentrálni is tudta a helyi erőforrásokat a 
lakosságot bevonva, növelve ezáltal a megva-
lósítható beruházások számát. Ez az időszak 
egybeesett a gazdasági mechanizmus hozta 
központi források nagyarányú bővülésével. 
Megkezdődhetett a település infrastruktúrá-
jának (járdák, szilárd burkolatú utak, vízhá-
lózat) folyamatos kiépítése.

Égetően fontos feladattá vált a helyi foglal-
koztatás, elsősorban a nők foglalkoztatásának 
bővítése. A településen nagy létszámban a 
mezőgazdasági termelőszövetkezetek foglal-
koztattak, az ipart a kis létszámú Vegyesipari 
Szövetkezet KTSZ és a Sajtüzem képviselte. 

A Kalapgyár Jászfényszarura történő te-
lepítésében is fontos szerepet játszott Kuti 
György, persze ehhez szükség volt a helyi ve-
zetők előkészítő, segítő munkájára.

Nagy László volt igazgatótól tudjuk, hogyan 
is történt ez. A budapesti Kalapgyár főmér-
nökeként 1969-ben került kapcsolatba Bukó 
Sándorral, aki beruházóként a vidéki iparte-
lepítéssel foglalkozott. Szolnok megyében a 
kijelölt területekre jelentős támogatást bizto-
sítottak. Javaslatára megtekintette a mezőtúri 
fejlesztési lehetőséget. Hazafelé menet talál-
koztak a Szolnok Megyei Tanács vb-titkárá-
val, Kuti Györggyel, aki tájékoztatta a megyei 
területi és támogatási lehetőségről. Bukó Sán-
dor és Kuti György ismerték egymást, mivel 
mindketten Jászfényszaruról származtak. Ők 
vetették fel a gondolatot, létesítsenek Jász-
fényszarun telephelyet. Budapest és Jászfény-
szaru közelsége a gyárnak kedvező volt, de a 
község nem tartozott a támogatott területhez, 
így a megye nem támogathatta a beruházást. 
Kuti ebbe nem tudott belenyugodni. Javasla-
tára átmentek Soós István gazdasági elnökhe-
lyetteshez. (folytatás a 12. oldalon)

A jászfényszarui községházán dolgozók 1951. június 1.
Álló sor (balról jobbra haladva): Folyó Joachim, Budaházi Anna, Harmath Rozália, Kertész Ilona, 

Palócz István, Berze János. Ülő sor (balról jobbra haladva): Palócz Erzsébet, Márkus Ödön,
Antal Ilona tanácselnök, Kuti György tanácsi vb-titkár, Berze Erzsébet.

A jászfényszarui művelődési ház és könyvár ünnepélyes átadása 1966. május 1-jén volt.
A zsúfolásig megtelt, 450 személyt befogadó nagyteremben az avatóbeszédet dr. Kuti György,

a megyei tanács vb-titkára, Jászfényszaru megyei tanácstagja mondta. Az első sorban jobbról balra 
Bakó János, Vidovich Lászlóné, Kiss Sándor, a második sorban Rigó Mária, Kiss Szidónia ülnek.
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ANNo – Egy nem mindennapi túléléstörténet iV.

(folytatás a 11. oldalról)
Egyeztetés után Török Sándor tanácselnököt telefonon értesítette, 

és elindultak Fényszarura. A helyi tanács anyagi támogatást nem, de 
kvázi ingyen telket tudott biztosítani, és a volt orvosi lakást (Hortáver-
ház) a varrodai üzem beindításához. A megyei tanács pedig a helyi 
költségvetés átcsoportosítása után közvetve, a helyi tanácson keresztül 
anyagilag is támogatta a beruházást. Török Sándor még aznap meg-
mutatta azt a területet, ahol felépülhet a gyár.

1969. május 26-án elkezdődött a munka a Dózsa György úti ingat-
lanban. Két termék, a szövet- és a műbőr kalap gyártása indult be. Így 
kezdődött el az ipari tevékenység Jászfényszarun, ez alapozta meg a 
női foglalkoztatás nagyarányú növekedését, a Kalapgyár, az Orion, a 
Samsung keretein belül, amely a mai napig tart.

A megyei tanács akkortájt évente értékelte a települések (község, 
nagyközség, város) településfejlesztésben elért eredményeit, amelyek 
konkrét számokon alapultak, a szubjektum kizárásával. Ezekben az 
években Jászfényszaru kategóriájában (1967-1976) többször első, de 
minden esetben dobogós helyezést ért el, melyet oklevelek tanúsí-
tanak.

Az elért helyezések mögött komoly munka, fejlesztés állt. A község-
ben végbement fejlődés eredményezte, hogy a Szolnok Megyei Tanács 
az 1016/1969. sz. kormányhatározatban biztosított jogkörében Jász-
fényszaru községet 1970. augusztus 20-ával nagyközségi rangra emel-
te, a községi tanácsot pedig nagyközségi tanáccsá nyilvánította.

1972. augusztus 31-én újabb - megyei tanácsi döntés alapján támo-
gatott – nagyberuházás, a Nagyiskola került átadásra, amely 12 tanter-
mesnek indult, végül 14 tanterem mellett a kémiai előadóval, torna-
teremmel és a gyakorlati termekkel együtt 18 tanteremmel épült meg.

A nagyközségi tanács 1977. március 25-i tanácsülésén jóváhagyta 
Jászfényszaru, Jászfelsőszentgyörgy és Pusztamonostor egyesülését, és 
létrehozta a Jászfényszaru Nagyközségi Közös Tanácsot Jászfényszaru 
székhelyközponttal. A közös tanácsok létrehozása, legalábbis Jász-
felsőszentgyörgy idecsatolása, nem volt szerencsés, hiszen Jászfelső-
szentgyörgyről Pest megyén keresztül vezetett az út Fényszarura, még 
buszjárat sem volt a két település között. A döntéssel Kuti sem érett 
egyet, azonban az nem Szolnokon született. Ugyan mind a két község 
elégedetlen volt a kialakult helyzettel, viszont tény, hogy ettől kezdve 
a fejlesztési források 80 %-a a két községbe ment, mert nagyságukhoz 
képest is jelentős volt a lemaradásuk a székhelytelepüléshez képest.

A tanácsháza 1968-ban új szárnnyal történt bővítése lehetővé tette a 
régi épület földszintjén négy helyiségben néprajzi kiállítás kialakítását. 
Tíz év után a kiállítás helyére a rendőrség költözött. A település első 
írásos említésének 550. éves évfordulója alkalmából 1983-ban Kuti 
György kezdeményezésére a Szolnok Megyei Tanács anyagi támoga-
tásával a Jászfényszaru Nagyközségi Közös Tanács megvásárolta a So-
mogyi Béla út 24. szám alatti házat. A felújítás után, 1984. november 
16-án Kuti György adta át a Helytörténeti Gyűjteményt. 

A településért végzett munkájának elismeréseként ekkor vette át a 
„Községeinkért” kitüntető díjat.

Írta és a sorozatot gondozza: Tóth Tibor · Fotó: FÉBE-archívum

Jászfényszaru községet 1970. augusztus 20-ával nagyközségi rangra 
emelte a Szolnok Megyei Tanács, melynek oklevelét – az állami ünnepen, 
Jászfényszarun – dr. Kuti György Török Sándor tanácselnöknek adta át, 

középen Dugonics György ül.

A 18 tantermes nagyiskola ünnepélyes átadása 1972. augusztus 31-én
történt. Az eseményről készült fotón Szentesi László, a Jászberényi Járási

Hivatal elnöke, Nagy Lajos, Mihályi István, Gorjánc Ignác
országgyűlési képviselő, Kóródi Béla, Farkas Jánosné,? látható.

A Szolnok Megye Tanácsa és a Hazafias Népfront Megyei Bizottsága
a területi fejlesztési versenyben első helyezést elért Nagyközségi Tanácsnak 

feliratú vándorzászlót és oklevelet Mohácsi Ottó adta át
Török Sándor tanácselnöknek.

A jászfényszarui Kalapgyár első ütemének a nyúlszőrvágó ünnepélyes 
átadásakor 1971. május 15-én készült fotón az előtérben

balról jobbra haladva Major Tibor, Büchler Józsefné, dr. Kuti György,
Gorjánc Ignác és dr. Soós István látható.

Ezt a fotót Turú István bocsájtotta rendelkezésünkre, köszönjük.
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ÓVodAi hírEK
Március 15-e ünneplése az óvodában

Óvodai beíratásSufni börze

„Itt az óra,
itt az óra,
aki vitéz fel a lóra!”
/Sarkadi Sándor: Fel!/

Március 15-e a játékosság elvét követve jelenik meg az óvodában. Az 
ünnepet megelőző héten festettünk, vágtunk, ragasztottunk, kokár-
dák, zászlók, párták, kardok készültek.

Képeket nézegettünk, beszélgettünk a szabadságharcról. A témához 
kapcsolódó zenét hallgattunk, meneteltünk, táncoltunk. A kicsik lel-
kesen lovagoltak, lovas mondókákat mondtak, beavatták az elkészült 
kardokat, „gyakorlatoztak” velünk tornán. A nagyok megtanulták a 
Nemzeti dal első versszakát.

Csak úgy zengett az óvoda, olyan lelkesen énekelték: Nincs szebb a 
virágnál…, Kossuth Lajos azt üzente. A Pillangó csoportos gyerekek 
eljátszották a sorozást, toborzást, a huszárok búcsúztatását. A Csiga-
biga csoportosok vezetésével emlékeztünk a szabadságharc hőseire a 
Petőfi-szobornál.

Földvári Edit

Értesítjük a kedves Szülőket, hogy Jász-
fényszaru Város Óvodai Intézményének tag-
óvodáiba (Napsugár és Szivárvány Óvoda) a 
2015/2016-os nevelési évre történő óvodai 
beíratásra az alábbi időpontban kerül sor:

2015. április 13-tól április 17-ig,
8 órától 16 óráig.

minden gyermeket
a szivÁrvÁNY ÓvoDÁBaN

veszünk előjegyzésbe.

Cím: jászfényszaru, Hunyadi út 2.

Kérjük, a beíratáshoz hozzák magukkal a 
gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lak-
cím kártyát, valamint a gyermek tajkártyáját.

Várjuk azokat a gyermekeket, akik 2015. 
június 1. és 2016. május 31. között töltik be 
harmadik életévüket.

Ácsné Csontos Mária intézményvezető

Mindenkinek van felesleges gyermekruhá-
ja vagy bármilyen holmija, ami másnak még 
hasznos lehet. Április 19-én, vasárnap 14-
17 óráig a művelődési házban tartott börzén 
túladhat rajta, vagy rátalálhat a hiányzóra.

Asztalfoglalás Baranyiné Altorjai Katalinnál 
a 20/409-6020 telefonon, vagy az akatica@
freemail.hu e-mailen.

Szeretettel várjuk az eladókat és vásárlókat!

Fotók: Petrezselyem
né Rim

óczi Anett

A Szivárvány Óvodával a Petőfi-szobornál. Fotó: Földvári Edit
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Óvodások, iskolások farsangi bálján
A napsugár Óvoda farsangján

Alsós farsang

Fagyos téli februárban farsang volt az óvodában.
Beöltöztem katicának, pettyes szárnyú bogárkának.
Méhecskével táncot jártam, sok-sok vidám jelmezt láttam!
Elmesélem mindet sorba’, mintha te is láttad volna!

2015. február 28-án farsangi mulatságra vártuk óvodánk lurkóit a 
művelődési házba. Izgatottan telt el a báli készülődés időszaka. Min-
den csoport dalokkal, versekkel, mondókákkal, farsangi játékokkal 
készülődött.

Óvodánkat az idén is farsangi fánk, pattogatott kukorica illata járta 
be. A csoportszobák is farsangi díszbe öltöztek, vidám bohócok hirdet-
ték a farsang közeledtét. A szülők közös műsorral készültek csoporton-
ként, amit a bálon elő is adtak nagy sikerrel.

A gyerekek vidám jelmezbe öltözve járták el a táncukat a színpadon. 
Nem is maradt el a jutalom, hiszen a szülők oklevelet, a gyerekek tor-
tát kaptak szereplésükért. A műsorok után tombolahúzás következett, 
ahol ismételten sok kisgyermeknek sikerült örömet szerezni a nyere-
ményekkel.

A büfében a szülők által készített sütiket, szendvicseket lehetett meg-
vásárolni. Reményeink szerint mindenki jól szórakozott, aki részt vett 
a farsangi mulatságunkon.

Mindenkinek köszönetünket fejezzük ki, aki valamilyen formában 
támogatta a farsangi bál létrejöttét (tombolatárgyak, zsákbamacska, 
sütemény, szendvics, szörp felajánlása, belépőjegyek, tombola, zsákba-
macska megvásárlása).

Dobák Jánosné
Fotók: Glonczi Rudolf

Február 6-án, péntek délután tartottuk az általános iskola alsó tago-
zatának hagyományos farsangi bálját a művelődési házban. Minden a 
sokéves, jól bevált menetrend szerint zajlott, kivéve a sok-sok új ötlet 
alapján elkészült, nagyszerű jelmezek kavalkádját. Számtalan csodála-
tos egyéni maskara és csoportos produkció állt a színpadra. A szülői 
kreativitásnak, leleményességnek ebben az évben sem volt felső határa! 
A zsűrinek ismét nagy fejtörést okozott a legjobbak kiválasztása, díja-
zása. Persze, az idén sem távozott egy kisgyermek sem ajándék nélkül.

 A jó hangulatban töltött órákat köszönjük minden résztvevőnek, 
segítőnek és támogatónak.

Tanító nénik · Fotó: Glonczi Rudolf
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Mögöttük az élet
magyarország felszabadulásának 70. 

évfordulóját ünnepli 2015. április 4-én. 
e kerek évforduló ünneplésének részesei 
cikksorozatom főszereplői. a következő 
alanyom Csúz lajos bácsi.

„1922-ben szegény sorsba születtem, mint 
akkoriban oly’ sokan. Szüleim adásvétellel 
foglalkoztak, úgynevezett kofatevékenységet 
űztek. A tehetősebb termelő családoktól fel-
vásárolták a felesleges élelmiszert, babot, diót, 
bort, és ott értékesítették, ahol az efféle felho-
zatal hiánycikk volt. Úgy is volt, hogy egyik 
utcában megvették az árut, a másik utcában 
egy-két pengő különbséggel meg is szabadul-
tak tőle. Az iskolai tanulást elkezdtem ugyan, 
de Szent György napjától mindenszentekig 
cselédként szaporítottam a szülői jövedelmet. 
A Győri családnál kezdődött a pályafutásom. 
Disznókat és birkát kellett őrizni. Reggel 
kihajtottam, harangszóra haza, itatás, aztán 
délután ugyanígy. Mint minden kisgyerek, 
én is szerettem volna játszani, de az ostor volt 
az egyedüli játékszer, na és az állatok, amik 
körülvettek. A későbbiekben a Meleg-tanyára 
kerültem kanászként, de ott már tehenekkel 
is bővült a rám bízott állatok őrzése. Ahogy 
nőttem, 12 évesen elkezdtem a leventeisko-
lát. Hétfői napokon gyalog mentem Fény-
szaruról Jászágóra a kápolnába, mivel ott 
tartották az oktatást. Nap végén haza már a 
Meleg-tanyára érkeztem, s folytattam az ál-
latok ellátását. Fizetségem egy évre 3 mázsa 
búza, 1 malac, 1000 m2 földterület és 30-40 
pengő volt. Ahogy nőttem, nőttek a felada-
tok is. Rimóczi Palihoz kerültem, a disznók 
hizlalását bízták rám. Boldogról hordták az 
eleséget (kukoricát), és borral fizettek érte. Itt 
már újévtől újévig tartott a szolgálati időm. 
16 éves koromban béreslegényként ökrökkel 
szántottam-vetettem Basáéknál. Szerettem 
dolgozni, ezért szeretett a munkaadóm is. Az 
idő múltával a csányi határba, Gergelyékhez 
szegődtem béresként. Kemencében sült fi-
nom reggelire emlékezem, ami sült tök és 
macok volt. Most is érzem az ízét. A Berci fi-
ukkal jó barátság alakult ki közöttünk, kuko-
ricafosztás közben sokat daloltuk, hogy „…az 
öregapámnak a lovának a patkója de fényes, a 
csongrádi bíró lánya de kényes”.

A fizetségem az életkorommal együtt emel-
kedett. Csány volt a következő szolgálatom, s 
egyben utolsó állomásom is. Itt már lovakkal 
szántottunk-vetettünk, sikerült a földmű-
velés fortélyait megtanulnom. Közben az 
elemi iskolát kitűnővel befejeztem. 20 éves 
koromban bevonultam Besztercére, ahol 3 
hónapot töltöttünk. Egy csapatkórházban 
segédkeztem: a por alapú gyógyszerek ta-
sakját hajtogattuk. Ez a kórház urológiára 
és belgyógyászatra szakosodott, ilyen beteg-
ségben szenvedő katonák keresték fel. Igen 
ám, de közeledett az orosz támadás, a „tor-
kolat tüze”. Az ápolók, orvosok egyik fele 
dr. Tóth Lajos orvos-alezredes vezényletével 
Nagykanizsára indult, a másik fele 2-3 hét 
után, mert addig őrizte a kórházat. A vona-
tunk többet állt, mint haladt, s nyilván nem 

a legrövidebb úton, hanem arra, ahol békés 
volt a légkör. Ha megállt a vonat, leszálltunk 
és élelmet kerestünk, mert mindig éheztünk. 
Volt, amikor szüretelni segítettünk, legalább 
jóllaktunk szőlővel.

Előfordult, hogy álló vasúti tartályokat 
megcsapoltunk, és petróleum gyanánt árul-
tuk. Sokat éheztünk, kenyeret vettünk, ami-

kor csak lehetett. Budapestre éppen akkor 
érkeztünk, amikor Szálasi átvette a hatalmat. 
Veszprémbe tartottunk, ahol parancsnoki 
küldönc lettem.

A munkám abból állt, hogy mindenféle 
postát, hírt én vittem, még a komiszkenye-
ret is, amit aztán kettévágtam és szétosztot-
tam a többieknek. A tábori kórház ugyanúgy 
betöltötte rendeltetését, csak itt már apácák 
segítették az orvosokat. Meg sem meleged-
tünk Veszprémben, már Németországba, 

Nörlindgenbe vittek bennünket, ahol szín-
házba telepedett kórházunk. Amerikai ha-
difogságba kerültünk. 1944 karácsonyán 
deszkabarlangba menekültünk a folyamatos 
bombázás elől. Tudomásunkra jutott, hogy 
Nagycenknél összeütközött két tehervonat, s 
terjedt a hír, hogy bor is van a szállítmányok 
között, mert a szerelvény csak élelmiszert 
szállított. Sötétedett, és ment mindenki éhsé-
gét, szomjúságát oltani. Ahogyan a vagonban 
lopva válogatok, azon kapom magam, hogy 
egy stráf füstölt szalonna fekszik a vállamon. 
A német tiszt a sötétben nem látta a rangjel-
zésem, és nekem adta.

Szétosztottam, hogy a többiek is lakjanak 
jól. ’46-ban egy tábori lapot írattak alá velem, 
és hazaküldték a szüleimhez bizonyítva, hogy 
még élek. Igaz, nem sokára Sopronkőhidáig 
elkísértek az amerikai katonák, hogy hazatér-
jünk családunkhoz. A hatvani vasútállomásra 
nagy kofferokkal érkeztem. Az orosz tisztek 
fel-alá járkáltak, az állomás szétlőve, pánik-
hangulat uralkodott. A pakkjaimat a vasúti 
sínek közé helyeztem, míg megtudtam, mi-
kor indul vonat Fényszarura, de a tisztek nem 
nyúltak hozzá.  Csak tehervonatok jártak, 
azok pedig nem álltak meg a fényszarui ál-
lomáson, így először ledobáltam a csomagja-
imat, én pedig rájuk ugrottam. Félelemérzet 
már nem volt bennem, majd’ négy évnyi tá-
vollét után már akár fél lábbal is hazaértem 
volna a szüleimhez.”

Megható volt hallgatni Lajos bácsi em-
lékezéseit, amelyek nem csak nyomorúsá-
gos helyzetéről, hanem találékonyságáról, 
segítségőkészségéről és bajtársiasságáról tet-
tek tanúbizonyságot. Tette ezt mindazért, 
hogy valamikor a családjához visszatérhessen. 
Visszatért. Adja isten, hogy további életét 
aranyozza be a családja szeretete!

Kép és szöveg:
Szilágyiné Marika

Csúz Lajos bácsi

Katonaládája vele együtt hazatért
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háry János kalandjai – színházi bemutató Jászfényszarun
a Fortuna együttes új produkciójának 

bemutatójára 2015. március 21-én, szom-
baton este 18 órakor a művelődési házban 
került sor.

Izgatottan várták a színpadra lépést a darab 
alkotói, s mi is, akik a háttérből szorítottunk, 
hogy az előadás zökkenőmentes legyen.

Kodály Zoltán daljátéka Garay János: Az 
obsitos c. költeménye alapján született meg, 
melynek szövegét Paulini Béla és Harsányi 
Zsolt írta. A nagy színházak rendszeresen 
műsorra tűzik ezt az operát. Az eredeti művet 
alapul véve – némi változtatással élve – kez-
dődtek el a próbák másfél évvel ezelőtt.

Az amatőr színjátszók találkozásainak ösz-
szehangolása igen nehéz feladat. Eltérő mun-
karendben dolgoznak, különböző családi 
háttérrel rendelkeznek, más-más korosztályt 
képviselnek, van, akit munkája külföldre szó-
lít, s van, aki nem Fényszarun lakik. Szinte 
lehetetlen olyan időpontot találni, amikor 
mindenki ráér, illetve nehezíti a darab létre-
jöttét egy-egy nem várt esemény, betegség. 
Ezért is köszönjük színjátszótársainknak, 
hogy hétköznap esténként és hétvégéjüket is 
feláldozva próbáltak/próbálnak, a közös cél 
érdekében kompromisszumokra képesek, s 
hogy a nehézségek ellenére is fontosnak tart-
ják a színjátszást.

A hosszú próbafolyamat gyümölcse meg-
érett a bemutatóra, az előadás meggyőző, 
szórakoztató, humoros volt. A rendező el-
képzeléseit, munkáját és több évtizedes szak-
mai tapasztalatát mutatta a jó térszervezés, 
a karakterek kiválasztása, a pörgő tempó, a 
zenei betétek megfelelő helyen történő al-
kalmazása, a színházi élmény megvalósítá-
sa. A szereplők alakításai élvezetesek voltak. 
Kun Zsolt Gábor jutalomjátéka volt a na-
gyotmondó, leküzdhetetlen akadályt nem 
ismerő nagyabonyi huszárlegény, Háry János 
megformálása. Szerelmét Káposztáné Bordás 
Erzsébet alakította, akinek letisztult játéka 
hitelessé tette Örzse karakterét. Both Béla két 
szerepet is magára vállalt. A darab elején meg-
jelenő mogorva, de huncut burkusként és Fe-
renc császárként is színre lépett, utóbbiban 
méltóságot és határozottságot tükrözött. Fá-
biánné Réz Katalint láthattuk császárnéként, 
aki kellően arisztokratikus volt. A császár 
leánya, Mária Lujza, azaz Misinkó Csilla, ha 
kellett hisztis volt, ha a fordulat úgy kívánta 
meg, akkor vágyakozó, utasító vagy kényes-
kedő. Két udvarhölgy kísérte a császárlányt: 
Palócz Erzsébet és Ladányi Judit, akik jelme-
zükhöz és szerepbéli jellemükhöz megfelelő-
en viselkedtek végig az előadás egésze alatt.

Örömmel töltött el, hogy két új fiatalember 
is csatlakozott hozzánk, s nagyszerűen helyt 
álltak mint huszárok. Farkas Viktor és Pluhár 
Ervin, reméljük, jól érzitek magatokat csapa-
tunkban!

Generális Krucifix, aki civilben Sándor 
Ákos, aznap a színpadon ünnepelte meg szü-
letésnapját. Kívánom, hogy még sok-sok éven 
keresztül legyen ilyen örömteli évfordulód!

Napóleonról nincs, aki ne hallott volna. 
Bucsánszki Áron megszemélyesítésében nem 
a diadalittas, hanem az esendő Napóleont is-
merhettük fel. Ugyan csak egy rövid ideig volt 
jelen a színpadon, de engem lenyűgözött ami-
lyen alázattal járult hozzá a darab sikeréhez.

Czibolya Gábor igazi meglepetés volt. 
Ebelasztin báró bőrébe bújva, parókával a 
fején, élénk kék színű ruhában jelent meg, s 
nem csupán rímbe szedett „bárós” beszédé-
vel, de nagyszerű színpadi játékával is elnyer-
te a nézők elismerését.

Kubala Antal a maga természetességével 
egyszerre volt szórakoztató és nagyon szeret-
hető figura, Marci bácsi alakja testre szabott 
volt számára. (folyatatás a 17. oldalon)

A jelmezes főpróbán. A további képek a bemutatón készültek.
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háry János kalandjai – színházi bemutató

Csapatban könnyebb – Családi sportdélután Jászfényszarun

(folytatás a 16. oldalról)
Az előadás létrejöttéhez olyan emberek 

munkájára is szükség volt, akiket nem lát-
hattunk a színpadon. Köszönet és elismerés 
jár Bordás Zoltánnak és Ézsiás Barnabásnak 
a technikusi feladatok ellátásáért, Cserháti 
Anettnek, aki ott volt a háttérben súgóként, 
A Keskeny házaspárnak és Péter Ritának a 
csodálatos jelmezekért, Ördögné Czeglé-
di Marikának a huszárcsákókért, id. Pluhár 
Ervinnek, Harmath Józsefnek és Czibolya 
Gábornak, Palócz Erzsébetnek a díszletek 
készítéséért, Bordásné Kovács Katalinnak és 
Kovács Tímeának a rendezőasszisztensi fel-
adatok ellátásáért, Tanczikó-Ruis Beatrixnak 
a próbák fényképezéséért, dokumentálásáért, 

Basa Évának, Görbéné Amálkának és Lukács 
Pálnak a közönségszervező munkájukért.

Hálásak vagyunk a közel 230 nézőnek, 
hogy kíváncsiak voltak a fortunások játékára!

Köszönjük az önkormányzat támogatását, 
szakmai vezetőnk elismerését, a művelődési 
ház és könyvtár munkatársainak közremű-
ködését! S természetesen köszönjük Kovács 
Andrásné Rozika néninek, aki mert újra 

nagyot álmodni és alkotni, akinek szakmai 
tudása még mindig nem kopott meg, akinek 
lelkesedése, az emberekben való hite még 
mindig a régi, s aki talán az előadás végén 
maga is elhitte a visszajelzésekből, a tapsból, 
a szereplők és a színjátszók szeretetéből, hogy 
rá továbbra is szükségünk van!

Magyar Krisztina SZIBAKÖ-titkár
Fotók: Tanczikó-Ruis Bea

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház – 
TÁMOP 6.1.2./11/3 -2012-0059 projekthez 
kapcsolódóan valósult meg 2015. március 
6-án a IV. Béla Általános Iskola és Művészeti 
Iskola udvarában és tornatermében egy na-
gyon vidám és sokakat megmozgató családi 
sportnap.

Az érdeklődők kipróbálhatták a Nordic 
Walkingot, ami alig másfél évtized alatt vált 
a síelők kiegészítő sportágából, több milliók 
által űzött, népszerű és divatos tömegsporttá. 
Számos kedvező élettani hatása van, a tech-
nikája pedig könnyű és gyorsan elsajátítha-
tó. A kosárlabda kedvelői a Jászberényben 

ma edzéseket tartó szenegali centerrel Lo El 
Hadji Malikkal játszhattak, aki 1998 óta él 
hazánkban. A csapatjáték kedvelői pedig 
ügyességüket és gyorsaságukat próbálhatták 
ki a tornateremben kötélhúzásban és külön-
böző labdajátékokban. Suhaj Csilla 

Fotók: Glonczi Rudolf

Fotó: G
lonczi Rudolf
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„Újra öltünk és örökítünk!” – Jász hímzések kiállítása
a művelődési házban

Képes hírek

Hímzőköri kiállítás nyílt Jászfényszarun 
2015. március 21-én. A Nemzeti Művelődési 
Intézet szervezésében 5 hónapon keresztül a 
jász hímzés alapjait és fortélyait sajátíthatták 
el a tanfolyamra jelentkezők. A csoportot 
Vasné Sass Katalin vezette, igényesen, segítő 
szigorral, ügyelve a jász hímzés hagyománya-
inak betartására.

A csoport nagy lelkesedéssel és kitartással 
hímezte az elkészített darabokat hétről hétre. 
Csodálatos munkát végeztek, a precíz, pon-
tos, elmélyült és aprólékos munka látszódik 
is mindegyik kiállítási tárgyon. 

A csoport tagjai: Cserháti Lászlóné, Do-
bák Ágota Zsuzsanna, Dobák Józsefné, Földi 
Lajosné, Földvári Sándorné, Görbe Jánosné, 
Görbe Józsefné, Gulyás Józsefné, Kun József-
né, Menczel Lászlóné, Sárközi Jánosné, Seres 
Sándorné, Takács Pálné, Tamus Józsefné, 
Tanczikóné Luda Ágnes.

Szeretettel várjuk Önöket, tekintsék meg a 
kiállítást az intézmény nyitvatartási idejében!

Kép és szöveg: Nagy Ildikó könyvtáros

1. Március 11-én közel 200 gyermek érezte magát nagyszerűen a „Nyuszi, a kapitány” című bábelőadáson. Szöveg: Dávid Ildikó · Fotó: Szabó László
2. Március 14-én a Parádés Nótaszón nagy sikert aratott a Fehér Akác Népdalkör műsora is. A 10 kiváló művészt felsorakoztató
 nagyszerű hangulatú 4 órás előadáson több mint 100 ember szórakozott felhőtlenül. Szöveg: Dávid Ildikó · Fotó: Glonczi Rudolf
3. Idén február 20-án is összeültek Wass Albert műveinek kedvelői a könyvtárban. Kép és szöveg: Nagy Ildikó
4. Az Álomszép fényutakon című kiállítás megnyitóján, február 20-án balról jobbra: Tar Ildikó alkotó, Tompa Z. Mihály, a Hatvani Galéria vezetője, 

Szabó Krisztina énekművész és Matus Mihály zenész. Szöveg: Katinka · Fotó: Glonczi Rudolf

 1.

 3.

 2.

 4.
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áprilisi programajánlóMeghívó pódiumra
KíVül-BElül JászfényszArun

Csángó zsoltár

2-4.  Húsvéti szent három nap a templomban
2. 15:30 Díszszemle a Dicsőséges Tavaszi Hadjárat emlékére a főtéren
5.   Húsvétoló a lovaspályán
18. 18:00 Verdi est – Déryné vegyeskar 
19. 14:00 Sufni börze
20. 12:45 Ifjúsági hangverseny
    – Reneszánsztól a jazzig – Heavy Brass Guys tuba quartet
24. 17:00 Művészeti iskola gála
25. 9:00 10 éves a Lumina Cornu klub
    – országos asztali szerepjáték verseny és ünnepség
30. 18:00 Csángó zsoltár – jótékonysági célú filmvetítés

A külön nem jelölt programok helyszíne a művelődési ház.
Katinka

Szeretettel várjuk az érdeklődő közönséget 
a költészet és mi című pódiumra 2015. má-
jus 8-án, pénteken 18 óra 15 perckor a mű-
velődési ház klubtermébe!

Kérjük a bemutatkozni vágyó versmon-
dókat, előadókat, verset éneklőket, költő-
ket, írókat, mihamarabb jelezzék részvételi 
szándékukat Bordásné Kovács Katalinnak 
(muvhaz@jaszfenyszaru.hu). Szeretnénk, ha 
ez az alkalom a helyi irodalombarátok talál-
kozója és meghitt ünnepe lenne!

Belépődíj nincsen, de a szervezés megköny-
nyítése érdekében kérjük, aki szeretne részt 
venni a pódiumon, regisztráljon az 57/422-
137-es telefonon vagy a fenti e-mail címen. 
Bővebben a www.jaszfenykonyvtar.hu honla-
pon olvashatnak majd.

Jászfényszarui Drámapedagógiai Műhely

A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre szer-
vezésében 2015. április 12-én (vasárnap) 17 
órakor különjáratú autóbuszt indít Budapest-
re. A karinthy színházban (1115 Budapest, 
Bartók Béla út 130.) nézzük meg a 19 óra-
kor kezdődő vaszary gábor: kloTilD 
NÉNi bohózatot három felvonásban.

A főbb szerepeket játsszák: Miller Zoltán, 
Pápai Erika, Szacsvay László, Csere László, 
Egri Kati, Marton Róbert, Bozó Andrea, Mi-
hályi Győző, Eke Angéla, Szűcs Péter Pál és 
Németh Gábor. Rendező: Karinthy Márton. 

Klotild néni finom és kulturált, idős nagy-
néni. Senki sem ismeri túl jól. De mindenki 
rá hivatkozik. Főleg a randevúkra surranó 
ravasz házastársak. A Klotild néni a magyar 
komédiák fergeteges fajtájához tartozik. 
Leginkább Feydeau komédiáinak világára 
emlékeztet. Mégis jellegzetesen magyar és 
jellegzetesen pesti bohózat. Szereplői úgy ke-
verednek kínos szituációba, hogy közben alig 
veszik észre: az életük is kátyúba került. Meg-
próbálnak kiverekedni a kényes helyzetekből, 
de csak egyre mélyebb félreértések ingová-
nyába süllyednek. Legyen elég annyi, hogy 
Klotild néni a végére mindent megold. Vagy 
éppen semmit. Nézőpont kérdése az egész.

Az előadásra útiköltséggel együtt 4.950 Ft/
db, 4.450 Ft/db áron tudunk I. és II. helyosz-
tályú jegyet biztosítani.

jelentkezni Tóth Tibornál a +36/30-337-
3336 vagy este a 06-57/422-871 telefon-
számokon lehet. Tóth Tibor

SZÜLETTEK: Aschenbrenner Ármin (Ra-
jos Valéria), Jenes Levente (Both Ildikó), Ko-
csis Regina (Ladár Katalin), Vitányi Dávid 
(Kovács Judit).

HÁZASSÁGKÖTÉS: nincs adat.
ELHUNYTAK: Baráth Lukácsné Farkas 

Terézia (83), Borbély Károly (83), Farkas 
László (55), Folyó Jánosné Ézsiás Terézia 
(90), Pál Antal (83), Rimóczi István (73).

Filmvetítés a jászfényszarui művelődési házban április 30-án, 18 órakor, a város napjá-
nak előestéjén

A fesztiváldíjas film a nehéz és nemes elzártságban élő csángókról szól. Vallomások magyar-
ságról, nemzeti hovatartozásról, színészi játék felsőfokon csángó falvak művelődési házában, 
udvarokban, pajtákban, a szabad ég alatt. A csángók szeretetteljes, őszinte hálájának megnyi-
latkozása éppúgy lélekemelő, mint a hegyekkel bástyázott falvak mesés tájai.

Az országos, jótékony célú filmvetítésre a rendező, Faragó Annamária ajánlotta fel filmjét, 
hogy az egyszemélyes Csángó Rádió javára pénzt küldhessenek az anyaországban élő magya-
rok. A Csángó Rádió vezetője otthonából, kerekes székéhez kötötten napi 16 órán át üzeni a 
világnak a megmaradás erejét, és közvetíti népének kultúráját a hegyek között élő és a világban 
szétszóródott csángóknak és más magyaroknak.

A film címe: Csángó zsoltár
Játékidő: 94 perc
Műfaja: egész estés színes,
 magyarul beszélő mozifilm,
 dokumentumfilm
Operatőr: Ocskai László
Technikai munkatárs
és támogató: Kincses László
Vágó: Marjai Lajos
Rendező: Faragó Annamária
A filmben szereplő
színészek: usztics mátyás, pelsőczy lászló,
 Herman Gréta, Mettler Emese

A belépőjegy árát – mely tetszőleges – urnában gyűjtjük, és a Csángó Rádió javára, a Szeret 
Klézsa Alapítványhoz utaljuk.

Színházi program

Anyakönyvi hírek
fEBruár
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Egy születésnap margójára – iii. befejező rész

Kakucsi Böllérfesztivál

Dr. palla gábor 60. születésnapján 2014. 
december 23-án ellátogatott szülőhelyére 
gyökereihez, jászfényszarura.

„Körüljárom a házat, cserép teteje igen jó 
állapotú, csak egy helyen, a déli oldalon esett 
le a széldeszka mellől talán két cserép. Nem 
ázik be, a nyugati oldalon az ereszalja, ahol 
a legtöbb csapadék éri, száraz. A déli oldalon 
a háztól vagy húsz méterre volt a gémeskút. 
Az ágas még áll, a legfelső kútgyűrű sértetlen, 
belenézek, de vizet már nem látok, a kút be-
temetve. Visszaemlékezem, hat-hét éves ko-
romban itt játszottam: szedtem jó pár nagy 
töklevelet levélnyéllel együtt, késsel levágtam 
a töklevél szárát, lyukas csövet kaptam, több 
ilyen tökcsövet dugtam egybe, sárral tapasz-
tottam be a csövecskék találkozását, így talán 
egy méteres slagom is nőhetett. Ezzel vezet-
tem ki a vödörből a vizet, és tapicskoltam az 
így keletkezett sárban. Itt a gyűrűs kúttól pár 
méterre két nagy almafa hozta szép számban 
a gyümölcsöket. A savanykás, nagy szemeket 
rétesalmának is hívták, Dobák nagymama 
ebből sütötte az almás lepényt. Kicsit arrébb 
volt a lyánycsecsű almafa, furcsa, de így hív-
ták, mert almájának alakja a serdülő lányok 
formálódó testrészére emlékeztetett, gyü-
mölcse a napos oldalon szép piros volt. Az 
almafák már sehol, sőt a kút mögötti terület 
szőlője se, helyükön erdő van, és a szél hozta 
magokból nőtt vagy húszéves fák a ház felé 
terjeszkednek.

Az udvar közepén, a bejárattal szemben be-
tontégla kupac. Megállok mellette, leteszem 
tarisznyámat, előkerül fényképezőgépem is. 
Töprengek, merengek gyerekkoromról, és 
enyhítendő a tovatűnő múlt fájdalmát, előve-
szem a kis pálinkás üveget: a pomázi lejtőkön 
érlelt barack pálinkájából kortyolok párat.

Elgondolkodom: meg lehetne keresni a ta-
nya tulajdonosát, lehet, hogy könnyen meg is 
válna tőle, ha már így elhanyagolta és nem vi-
seli gondját. Most még olyan állapotú a ház, 
hogy meg lehetne menteni az utókornak. És 
vissza lehetne venni a kertet is az akác hódítá-
sától, megint lehetne itt pár sor szőlő, benne 
szilvafák, barackfák meg eperfa is, mert Pető 
nagyapámnak volt annak idején eperpálinká-
ja is. De ha meg is venném és rendbe hozat-
nám, mi lenne a további sorsa? Hétvégi ház? 
Én igen, idős édesanyám is talán, Évi is néha-
néha, de gyerekeim, unokáim vajon jönné-
nek-e ide? Kinek van ide egyáltalán kötődése, 
gyökere: édesanyámnak és nekem, a többi 
családtagomnak nincs. Míg ezen morfondí-
rozom, megiszom a maradék kortyot is pici 
üvegemből. Búcsúzóul egy darab dróttal oda-
kötöm a bejárati ajtó kilincsét az ajtótokhoz, 
legalább a szél ne csapdossa, aztán indulok a 
kapu felé.

Baktatok tovább a dűlőúton Tura felé, a ki-
lencedik és a tizedik Palla-tanya volt valami-
kor, a kilencedik Palla Sándor (1879-1964) 
dédapámé, ez kicsit beljebb van, a tizedik pe-
dig dédapám egyik fiáé, Ferencé volt. Mind-
kettőben laknak, ez utóbbiban egy Pestről 
ideköltözött házaspár. Egyikükkel tudok be-
szélni, ő is megerősíti, úgy, mint utam elején 
a második tanyában Sándor, hogy a tizenket-
tedik, de most már inkább tizenegyedik ta-
nyában lakik családjával egyik rokonom, az 
ifjabbik Palla Ferenc. Továbbmegyek, ritkul 
az erdő, kinyílik a táj, a szántás közepén bal-
ra kanyarodom, és egy összekötő traktorútra 
térek. Igen, az emlékek szerinti tizenegyedik 
tanya már elpusztult, falmaradványok jelzik 
csak a szántás közepén, hogy itt valaha lak-
tak. Átérek egy kapcsolódó dűlőútra, jobbra 

fordulok, talán száz méterre innen áll egy 
csinos, jó állapotú tanya, Bulyáki volt a neve 
gyerekkoromban. Már távolról is észrevet-
tem, hogy otthon vannak, a tornácon és az 
udvaron mozgást láttam. Messziről fokosom-
mal integettem is nekik, most meg itt állok a 
kapuban, és várom, hogy kijöjjön valaki. Feri 
jön kisvártatva, előrébb lépek, szinte gyerek-
ként ölelve üdvözöljük egymást, több mint 
negyven éve nem találkoztunk, még éveink 
száma egyessel kezdődött, amikor utoljára 
láttuk egymást. Fél évvel fiatalabb nálam, 
csak jövő nyáron lesz hatvan éves, mégis uno-
kanagybátyám. Ugyanis Palla nagyapám volt 
a legidősebb gyerek a családban, akinek volt 
egy tizennyolc évvel fiatalabb Ferenc nevű 
öccse, és az ő szintén Feri fia késői gyerek 
volt. Mivel váratlanul toppantam be, csak kis 
ideig maradok, telefonszámot cserélünk, ígé-
rem, legközelebb, tavasszal, egyeztetve hosz-
szabb időre jövök látogatóba.

 Búcsúzom, aztán a dűlősarokról még egy-
szer visszaintek Ferinek és családjának foko-
sommal, majd ismét a Turai út felé tartok. 
A Palla-tanyákat elhagyom, és nemsokára 
ismét ott állok, gyökereim eredeténél, ahol 
születtem. Amíg kiérek az autóhoz, végigfut 
előttem gyerekkorom emlékezete, és azon is 
morfondírozom, megmenthető-e a Homok-
tanya 424., és egyáltalán lenne-e értelme? 
Mindenesetre a második tanyában élő Sán-
dort és Ferit is arra kértem búcsúzóul, hogy 
tavaszig, ha tudják, derítsék ki tulajdonosát 
és címét.

Ilyen volt nekem ez a december huszonhar-
madika, születésem napja, amikor hatvanéves 
lettem, és írásommal emlékeztem meg felme-
nőimről.”

A sorozatot gondozta: Tóth Tibor

A Tápiószentmártoni Hurkatöltő Fesztivál nyerteseként a „Gyula és 
az Aranyásók” nevet viselő csapat 2015. január 24-én a Kakucsi Böl-
lérfesztiválra látogatott. 

A negyedik alkalommal megrendezett hagyományőrző gasztronómi-
ai böllérfesztiválon nemcsak a sertésfeldolgozás területén mérhették 
össze tudásukat a versenyzők, hanem második alkalommal rendeztek 
amatőr házi pálinka versenyt, valamint első alkalommal házi sütemé-
nyek versenyét.

A tápiószentmártoni versenyen a tavalyi évben már bizonyított csa-
pat Mezei István böllérrel és Mészáros Zoltánnal kiegészülve Kaku-
cson összesített második helyet ért el. A sertés feldolgozása, a fogópá-
linka minősége, a húsleves, a toroskáposzta, a hurka és a kolbász íze, 
valamint a csapat külalakjának zsűrizése történt.

Csizmarik Gyulának és csapatának gratulálunk a szép eredményhez, 
és további sikeres versenyeket kívánunk!

Kép és szöveg: Karizs Evelin
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Megyei döntőkre tréningeztek sakkozóink

Szolnok Megyei Egyéni Diák Sakkolimpia

2015-ben sakkozóink felkészítő csapat és 
egyéni országos versenyeken vettek részt. 
Ezen megmérettetések során versenyzőink 
felkészülnek a csapat, illetve az egyéni megyei 
diákolimpiára. A felkészítő versenyekre azért 
van szükség, mert aki, illetve akik megnyerik 
a megyei diákolimpiát, azok képviselik Jász-
Nagykun-Szolnok megyét az országos csapat, 
illetve amatőr egyéni diákolimpián.

Diákjaink 2015. 01. 18-án a Pest Megyei 
Nyílt Országos Sakk Csapatversenyen vettek 
részt Szadán.

alsós lánycsapat: 2. hely
Nyers Lili
Balázs Léna
Kotán Eszter

1. alsós fiúcsapat: 8. hely
Novodomszky Tibor
Kiss Gergely
Rácz Ádám

2. alsós fiúcsapat: 9. hely
Baráth Konor
Rácz Áron
Baráth Koppány

Felsős fiúcsapat: 6. hely
Peredi Olivér
Nyers Dániel 
Kovács Lilla

2015. 01. 24-én rendezték meg Aszódon 
a iii. petőfi Téli kupát. Jászfényszaruról 14 
gyermek vett részt az országos egyéni sakk-
versenyen.

1. helyezett: Nyers Lili 2. kcs.
 Kovács Lilla 3. kcs.
 Berényi Levente 4. kcs.
2. helyezett: Tóth Anna 2. kcs.
4. helyezett: Balázs Léna 2. kcs.
 Nyers Dániel 3. kcs.
 Szűcs Levente 4. kcs.
5. helyezett: Baráth Konor 1. kcs.
6. helyezett: Kiss Gergely  1kcs
7. helyezett: Rácz Ádám  1kcs
 Novodomszky Tibor 2. kcs.
8. helyezett: Polatschek Dominik 1. kcs.
 Baráth Koppány 2. kcs.
9. helyezett: Polatschek Péter 2. kcs.

2015. 02. 14-én az alagi országos Csapat 
sakkverseny eredményei:

Felsős lánycsapat:
Kovács Lilla, Nyers Lili, Inges Ninetta
Felsős fiúcsapat:
Peredi Olivér, Nyers Dániel, Berényi Levente
Mindkét csapatunk az első helyen végzett.

Kép és szöveg: Nyersné Cserháti Katalin

A megyei egyéni diák sakkolimpia baj-
nokság „amatőr” kategóriájának selejtezőjét 
2015. 02. 28-án tartották Szolnokon.

Jászfényszaruról 12 sakkozó gyermek indult 
a megmérettetésen.

Nagy örömünkre szolgál, hogy
kÉT megYeBajNokuNk is leTT:
Nyers lili – II. korcsoport lány
kovács lilla – III. korcsoport lány
Ezáltal automatikusan kivívták a jogot, 

hogy képviseljék megyénket a 2015. április 

02–04-ig Miskolcon megrendezésre kerülő 
Országos Diák Sakkolimpián.

Eredményüket tekintve kiemelendő, hogy 
mindketten veretlenül, maximális pontszám-
mal zárták a versenyt.

HÁrom ezÜsTÉrmeT
is elhoztak sakkozóink:
kotán eszter – II. korcsoport lány
Nyers Dániel – III. korcsoport fiú
szücs levente – IV. korcsoport fiú

Dani ugyanannyi ponttal végzett, mint az 
első helyezett, de a dobogó második fokára 
szorult, mert a verseny folyamán a megye-
bajnok a sötét bábukat vezetve több pontot 
szerzett.

az első HaTBaN vÉgezTek
még az alábbi diákok:
Ötödik helyezett lett:
kiss gergely – I. korcsoport fiú 
Berényi levente – IV. korcsoport fiú

Hatodik helyezett lett:
Balázs léna – II. korcsoport lány

TovÁBBi HelYezÉsek
Hetedik helyezett lett:
polatschek péter – II. korcsoport fiú

Nyolcadik helyezett lett:
Novodomszky Tibor II. korcsoport fiú
Baráth konor – I. korcsoport fiú

polatschek Dominik 7-ből 3 pontot
gyűjtve a 18. helyen fejezte be a versenyt.

Gratulálunk minden versenyzőnek!
Köszönjük a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ és Jászfényszaru Város Önkormányzat 
támogatását. Muhari István sakkedző

Fotó: Nyersné Cserháti Katalin
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„Nincs már holnap, ennyi volt az élet,
emlékezzetek rám, s én szívetekben élek.”

Unokatestvérem,

rimÓCzi isTvÁN
temetése kapcsán szeretnénk köszönetet mondani a megjelenteknek, 

akik utolsó útjára elkísérték.
szászi család

„Tiéd a csend és a nyugalom,
Miénk a könny és a fájdalom.”

Köszönetet mondunk a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek, akik

pÁl aNTalT
utolsó útjára elkísérték,

fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
a gyászoló család

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

özv. ÉzsiÁs miklÓsNÉ
született

Basa kaTaliN
temetésén megjelentek,

sírjára virágot, koszorút hoztak.
szerető lánya és családja

Emlékezés

Farkas aTTila
halálának 6. évfordulójára.

„Küzdöttél, de már nem lehetett,
a csönd ölel át és a szeretet.
Fájó szívünk zokog érted,

örökké szeretünk és nem feledünk Téged!”
szerető családod

Emlékezés

Tusor jÁNos
halálának 6. évfordulójára.

„Hiába borult Rád a temető csendje,
Szívünkben élni fogsz mindörökre.
Szerető férj voltál drága jó édesapa,

és boldog nagypapa.
Bánatos családod nem feled el soha.”

szerető családod

Emlékezés

kollÁr sÁNDor
halálának 1. évfordulójára.
Felesége, fia és családja

Emlékezés

BorBÉlY jÁNos
halálának 2. évfordulójára.

„Ez a gyertya most érted égjen,
Ki fent laksz már a magas égben.
Ki vigyázol ránk onnan fentről, 

S lelkünkhöz szólsz a végtelenből.”
Szívünkben őrizzük emléked.

szerető feleséged, fiad, menyed, lányod és négy unokád

Emlékezés

rajNa pÉTerNÉ
NagY piroska

halálának 3. évfordulójára.

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

szerető férjed, két fiad és nővéred

Fájó szívvel emlékezünk

meNCzel gYÖrgY
halálának 4. évfordulójára.

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

szerető feleséged és családod

Fájó szívvel emlékezünk

pÁl sÁNDor
halálának 3. évfordulójára.

„Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,
De a kegyetlen halál, mindent összetépett.

Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
Hogy egyszer majd találkozunk veled.”

szerető feleséged, fiad, menyed, unokáid

Emlékezés

TÓTH sÁNDor
halálának 1. évfordulójára.

„Ne búsuljatok, nekem már nem fáj semmi.
Ha eljön az este csillagként tudok nektek üzenni.

Tekintsetek fel az égre, ott fogok ragyogni,
Szívetek egy darabja voltam, mit

nem lehet pótolni.”
szerető családod

Emlékezés szüleinkre
Édesapánk,

kuN jÓzseF
halálának 23. évfordulójára és Édesanyánk,

mÉszÁros rozÁlia
halálának 5. évfordulójára.

„Akiket szeretünk, s már sírban nyugszanak,
igazi nyughelyük a szívünkben marad.

Bárhogy múlnak az évek, a szív nem feled.
Összeköt minket az örök szeretet.”

a szerető család

A Gondozási Központ lakói és dolgozói búcsúznak Folyó Jánosné 
Terike nénitől, aki tragikus hirtelenséggel távozott el közülünk. Ő az 
a ritka ember volt, akit mindenki szeretett, és ő is szeretett mindenkit. 
Mindig segítő szándékkal fordult lakótársai felé. Vidámsága, dalolós 
jókedve mindenkinek hiányozni fog. Részvétünk a családnak!

Búcsúzunk
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Tisztelt Jászfényszarui Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy előzetes időpont egyeztetés alapján 

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

ÜgYvÉDi TevÉkeNYsÉgeT FolYTaTok.
Dr. Tóth Zoltán – ügyvéd – Telefon: 06-20/544-5206

Segélyhívószám:  ......................................................................... 112
Mentők, orvosi ügyelet: ...............................................................  104
Tűzoltóság:  .................................................................................  105
Rendőrség (Jászberény): ............................................................  107
Rendőrőrs (Jászfényszaru): .................................. (+36) 57/422-138,
                                             ......................  mobil: (+36) 70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Palócz Gábor):  ................ (+36) 30/513-3312
Egészségügyi dolgozók elérhetőségei:
 Dr. Palencsár Csaba  .......  (+36) 57/424-113; (+36) 30/462-7976
 Dr. Kovács Terézia:  .........  (+36) 57/656-681; (+36) 70/567-4335
 Dr. Sáfár Csilla:  ...............  (+36) 57/659-727; (+36) 30/519-5616
 Dr. Kocsis András:  ...........  (+36) 57/655-256; (+36) 30/408-3202
 Dr. Kakas Tünde:  ............................................. (+36) 57/424-264
TIGÁZ – hibabejelentés:  ........................................ (+36) 80/300-300
Falugazdász:  ....................................................... (+36) 70/436-4520
Vízmű-ügyelet:  .....................................................  (+36) 70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet:  .............................................. (+36) 70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés:  ....................................  (+36) 40/28-28-28
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon:  ........ (+36) 57/950-191 
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon:  ............ (+36) 57/522-460
Plébánia (Jászfényszaru):  ................................... (+36) 30/3460-366
Polgárőrség:  ........................................................  (+36) 30/2720-611
Közterület-felügyelő: .............................................  (+36) 30/611-3479

KÖzérdEKŰ TElEfonszáMoK

Fedó Optika
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.

ÁpRIlISI AKcIó!
• Minden keret -10% + ajándék: 1 pár alaplencse!

• Fényre sötétedő lencse 14.000 11.000
• Fényre sötétedő multifokális lencse 45.000 28.000

• Megérkezett a 2015-ös új NApSZEMÜVEG kollekció!
• Dioptriás napszemüveglencse 1 pár 15.000 9.000

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig

Kitűnő állapotban lévő elektromos kerékpár eladó.
Érdeklődni: +36-20/513-6242

Termelői tehéntej 120 Ft/l és tejtermékek kaphatók.
Jászfényszaru, Somogyi B u. Tel.: 06/30/499-6627

Apróhirdetés

Vállalkozások könyvelését, adóbevallások készítését,
adótanácsadást vállal
gódorné Nagy eszter

KONTROLL-DIAGNOSZTIKA KFT
30/432-1616
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Jászfényszaru – petőfi sándor művelődési Ház és könyvtár

Szólót énekel: Banka Sándorné, Csillik György, Tóth Árpád.
Trombitaszóló: Kiss Máté 

Zongorán közreműködik: Gaál Andrea.
Műsorismertető: Bordásné Kovács Katalin  

Vezényel: Ferencz sándor.

műsor 2 részben: 
Vulcan templomban – Aida,
Germont áriája – Traviata,
Cigánykórus – Trubadúr,
Kesztyű ária – Rigoletto,
Pezsgő ária – Traviata,
Oscar áriája – Álarcosbál,
Katonakórus – Trubadúr,
A herceg áriája – Rigoletto,
Győzelmi induló – Aida,
Rabszolgák kórusa – Nabucco

Jegyek elővételben a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban 
vásárolhatók 1.000 Ft-os áron. 

A műsor megtekintésével Ön is támogatja a kórus erdélyi turnéját! 
Felülfizetést is köszönettel vesznek.

Meghívó

A művelődési ház által meghirdetett német klub 1. foglalkozása 
április 15-én, szerdán este 18 órakor lesz. Anyanyelvi tanárunk a 
Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola és Gim-
názium tanára, a fényszarui származású Török Christiane Katrin.

Aki még szeretne csatlakozni, most érdeklődjön a részletekről a 
muvhaz@jaszfenyszaru.hu e-mail címen, vagy a 70/431-6113-as te-
lefonszámon. Várjuk Önt is! Ne hagyja ki ezt a nagyszerű lehetőséget!

Katinka

Indul a német klub

szénási sándor 6. osztályos tanuló bejutott a Megavers országos te-
levíziós versmondó verseny középdöntőjébe.

Kérjük, szurkoljanak neki, lájkolják a Facebookon az áprilisi 
közép döntőben! www.megavers.hu Katinka

+36-70/673-7618

Jász hímzés sokféleképpen

Megavers sikerek

A szerkesztőség új telefonszáma

Hirdetési díjaink
Lakossági apróhirdetés:  ..........30 Ft/szó
Lakossági keretes: ...................30 Ft/szó
Köszönetnyilvánítás, emlékezés:

· szöveg: 30 Ft/szó
· illusztráció: 500 Ft/db

Családi esemény:
· szöveg: 30 Ft/szó · fotó: 1.000 Ft/db

Vállalkozói hirdetés: 

Egész oldal:  ..............40.000 Ft

Fél oldal:  ..................20.000 Ft

Negyed oldal:  ...........15.000 Ft

Nyolcad oldal:  ..........10.000 Ft

szerkesztőségi fogadóóra
Minden pénteken a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár föld-

szinti kistermében 9-11 óráig várjuk olvasóinkat.

15 lelkes fényszarui hímző vállalkozott arra, hogy újra tanulja a 
jász hímzést, amelyet szűcsmintákról mentettek meg az utókornak. 
A Nemzeti Művelődési Intézet Újra öltünk, örökítünk című prog-
ramja során készült munkákból összeállított szemet gyönyörködtető és 
patrióta szívet melengető kiállítás megtekinthető a művelődési ház 
nyitva tartási idejében. Kép és szöveg: Nagy Ildikó


