
2016. július Ára: 200 Ft 27. évfolyam VII. szám 
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Jászfényszaru Város Önkormányzata Szent István ünnepe alkalmából 
tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját a városi ünnepség rendez-
vényeire.

ProgramoK
Augusztus 19. péntek
12:00 Fogadás városunk mezőgazdasági vállalkozóinak, őstermelőinek 

tiszteletére a régi Kaszinó étteremben
 A vendégeket fogadja: győriné dr. Czeglédi márta polgármester
 Köszöntőt mond: Pócs János országgyűlési képviselő
13:00 gazdakonferencia a régi Kaszinó étteremben
 Előadó: Pócs János országgyűlési képviselő vendége,
 a Földművelésügyi minisztérium szakpolitikusa
13:00 Testvérvárosi program kezdete az erdélyi Bors, a kárpátaljai gát,
 a lengyel Zakliczyn és Jászfényszaru testvértelepülések
 közreműködésével
16:00 a III. Jászfényszarui művésztelep kiállításának megnyitója
 a régi Kaszinó étteremben
 Köszöntőt mond: győriné dr. Czeglédi márta polgármester
 Megnyitja: Lisányi Endre esztéta, művészettörténész
17:00 Városi ünnepség, kitüntetések átadása
 a Főtéri Pagodánál felállított szabadtéri színpadon.
 Köszöntőt mond: győriné dr. Czeglédi márta polgármester
 Ünnepi szónok: Dr. Kállai mária,
 Jász-Nagykun-Szolnok megye kormánymegbízottja
 Az új kenyeret megáldja: Kiss gábor esperesplébános, érseki tanácsos
 Az új kenyeret megszegi: Csikós miklós regnáló jászkapitány
 a programokon közreműködnek Szerencsés martina énekművész, 

Bors testvértelepülés fellépői, a helyi művészeti iskola növendékei
 és a város művészeti csoportjai
16:00 Helyi termékek bemutatója, kézműves gyermekfoglalkozás
 a Kisiskola előtti téren
18:00 Hőlégballonos függeszkedés az Önkormányzat által támogatott 

kedvezményes áron a Plébánia és a Kisiskola mögötti téren

Élő koncertek a főtéren:
19:25 Zoom együttes
21:00 republic koncert
a koncert után, várhatóan 22:30 órától TŰZIJÁTÉK

Augusztus 20. szombat
8:00 Ünnepi szentmise, kenyérszentelés a templomban
 A misét celebrálja: Kiss gábor esperesplébános, érseki tanácsos
10:00 Testvértelepülések Futballtornája a városi sporttelepen
 a tornán Bors, gát, Zakliczyn, Jászfényszaru csapatai
 mérik össze tudásukat.
15:00 Kemence ünnepe a Kiss József Helytörténeti gyűjteménynél
 (Tájház, Somogyi B. út 24.)

A változtatás jogát fenntartjuk. Szeretettel várunk mindenkit!

 Győriné dr. Czeglédi Márta dr. Voller Erika
 polgármester jegyző

Több száz gyönyörű 
virágpalánta érkezett 
Jászfényszarunak.

Bővebben: 3. oldal.

Meghívó
Negyven hajtó állt rajthoz

Pusztamonostoron találkoztak
a Jászság jegyzői

Virágadományok

Dr. Fazekas Sándor, Győriné dr. Czeglédi Márta, Pócs János, Sári Ferenc.
A Pusztamonostoriak Baráti Köre által szervezett fogathajtó versenyről 

lapunk 2. oldalán olvashatnak.

A képen dr. Voller Erika, a jegyzőklub vezetője
és dr. Kállai Mária kormánymegbízott. Cikkünk a 2. oldalon.
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Negyven hajtó állt rajthoz

Pusztamonostoron találkoztak a Jászság jegyzői

Újraválasztották testvértelepülésünk Bors eddigi polgármesterét,
Bátori Gézát

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter is ellátogatott az immár 
hatodik alkalommal megrendezett Fogathajtó versenyre.

a Pusztamonostoriak Baráti Köre által szervezett versenyt Talált Jó-
zsef regnáló jászkapitány nyitotta meg a lovakkal, lótartással kapcsola-
tos személyes emlékeit is felidézve.

Sári Ferenc Pusztamonostor község polgármestere, köszöntve a ven-
dégeket és a versenyzőket, örömét fejezte ki, hogy ez évben is ennyien 
ellátogattak a rendezvényre.

a délután folyamán dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 
is ellátogatott a versenyre, akinek köszöntésére a pályára vonultak a 
fogatok.

Egy ilyen komoly verseny megerősít bennünket abban, hogy a lovas-
sportokban magyarország nagyhatalom a fogathajtással.

Ez és minden ilyen verseny, megmérettetés mutatja azt, hogy vannak 
versenyzők, akik hosszú időn keresztül készülnek a lovassportért, akár 
egyesületként, akár önkormányzatként a szövetségben, a sportpályán 
egyaránt – mondta a miniszter.

Pócs János országgyűlési képviselő a Nemzeti összetartozás nap-
ján beszédében Trianonra és a határon túli magyarokra emlékezett. 
Különös megtiszteltetés, hogy június 4-én, a nemzeti összetartozás 
napján lovak és lovasok hátterében tudunk ünnepi köszöntőt monda-
ni – kezdte beszédét Pócs János, majd a nemzeti összetartozás fontos-
ságát hangsúlyozta.

a fogathajtó versenyt a helyi óvodások és iskolások műsorai és a 
Pusztai Íjászok népi játékai színesítették.

Kép és szöveg: Jászság online

a jegyzőklub eseményén jelen volt dr. Kállai mária kormánymegbí-
zott, dr. Kollár István főosztályvezető, dr. Voller Erika, a jegyzőklub 
vezetője, valamint Dusa Zsuzsanna állami főépítész és a járási hivata-
lok vezetői is. a Jászsági Jegyzőklub összejövetelén, ahol a megjelen-
teket dr. Voller Erika köszöntötte, két kivétellel a Jászság valamennyi 
jegyzője jelen volt. Dr. Voller Erika örömmel fogadta, hogy több kol-
léga is szorgalmazta a klub összehívását, mely a jegyzők szakmai mun-
kájához nagy segítséget nyújt. a jegyzőklubot a település polgármes-
tere, Sári Ferenc nyitotta meg, örömét kifejezve, hogy több év után 
ismét Pusztamonostoron fogadhatja a törvényesség őreit. Dr. Kállai 
mária kormánymegbízott a helyi közösségteremtés, a helyi identitás 
egyik eszközének nevezte ezt az évtizedek óta nagyszerűen működő 
kezdeményezést. a rendezvény előadói – dr. Kollár István főosztályve-
zető, valamint Dusa Zsuzsanna állami főépítész – a jelentősebb jogsza-
bályváltozásokról, illetve az építésügyi igazgatást érintő legfontosabb 
változásokról adtak tájékoztatást.

a szakmai rendezvényt délutánba nyúló kötetlen beszélgetés követte.
Kép és szöveg: Jászságonline; Kormánymegbízotti Kabinet

romániában június 5-én önkormány-
zati választásokra került sor.

1990-től a Bihar megyei Bors köz-
ségközpont (beosztott falvak: Bihar-
szent jános, Kisszántó, Nagyszántó), 
Jász fény szaru testvértelepülésének pol-
gármesteri tisztségét Bátori géza (szü-
letett: Nagyvárad, 1961. november 27., 
elektromechanikai mérnök) tölti be. 

a romániai magyar Demokrata Szövetség (rmDSZ) színeiben 
induló Bátori gézát június 5-én ismét megválasztották Bors polgár-
mesterének.

a helyi tanács tagja lett a településünkre is gyakran látogató Nagy-
máté Enikő helyi iskolaigazgató is. 

megválasztásukhoz gratulálunk!
Tóth Tibor

Fotó: Bátori Géza (Bors honlapjáról)

Jászfényszarui versenyzők a fogathajtók csapatában
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Virágadományok

Polgármesteri tájékoztató
az önkormányzat lakásrendeletének tervezetéről

Településünkön a világhírű Samsung Elect-
ronics magyar Zrt. mellett újabb nagybe-
fektetés valósul meg az ugyancsak világhírű 
Thyssenkrupp Presta Hungary Kft. beru-
házásában, csupán csak a legnagyobbakat 
említve, nem megbántva ezzel az Ipari Park, 
illetve településünk többi vállalkozóját, őster-
melőjét.

Jászfényszaru város ezzel párhuzamosan 
olyan kommunális és humán-infrastruktu-
rális beruházásokat tervez és végez, melyek 
reméljük, a lakosok és a gazdasági élet sze-
replőinek komfortérzetét is tovább növelik 
(úthálózat, óvoda, bölcsőde stb.).

Önkormányzatunk „első körben” elfogad-
ta azt a rendelet tervezetet, melynek jelenleg 
folyik az előzetes hatásvizsgálata, amely a 
Jászfényszarun lakást építeni és/vagy csalá-

di házat vásárolni, felújítani, homlokzatot 
renoválni stb. (nem teljes a felsorolás) kívá-
nók részére vissza nem térítendő támogatást 
szeretne biztosítani. Hangsúlyozzuk, hogy 
a támogatást nagyon szigorú feltételekkel és 
ellenőrzés mellett lehet majd igénybe venni, 
megcélozva mindazokat, akik méltók erre 
(pld. szaktudásuk, életmódjuk, munkájuk 
alapján). Bérlakás programunkkal esetleg 
hiányszakmával rendelkezőkre, de számí-
tunk a jelenleg hallgatói jogviszonnyal ren-
delkezőkre is, és mindazokra, akik rövidesen 
megjelenhetnek a munkaerő piacon, és ezek 
alapján jogosultak a támogatásra. a felsorolás 
közel sem teljes, a rendelet részletesen fogja 
szabályozni az igénylés feltételeit. az igény-
bevétel feltételeiről, a kapcsolódó jogszabályi 
változásokról az önkormányzat szakemberei 

folyamatos tájékoztatást biztosítanak a helyi 
újság hasábjain, valamint Jászfényszaru város 
honlapján (www.jaszfenyszaru.hu).

a rendelet elfogadása ez év második fél-
évében várható, ezt követi a kiírás, amely az 
önkormányzat honlapján, a facebook-on és a 
helyi újságban is meg fog jelenni, addig szíves 
türelmüket kérjük!

a lakossághoz eddig eljuttatott információ-
ink már sokakban felkeltették az érdeklődést.

azok jelentkezését is várjuk, akik építtetni 
szeretnének, sorházat, társasházat, családi há-
zat, mely által a lakás saját tulajdonba kerül-
ne. az önkormányzat ebben kizárólag koor-
dinációs szerepet kíván végezni. Kellő számú 
(legalább öt) jelentkező/érdeklődő esetén ön-
kormányzatunk tájékoztató előadást szervez 
részükre.

Jászfényszaru Város Önkormányzata köszö-
netét fejezi ki a Jász-Bömi Kft. jászfényszarui 
vállalkozásnak, hogy 300 db új-guineai 
impatiens (jancsika) virágot, illetve molnár 
Lajos galgahévízi vállalkozónak, aki 300 db 
egynyári vinka virágot adományozott az ön-

kormányzat részére. az új-guineai impatiens 
a Sárga iskola előtti teret díszíti, a vinka pe-
dig az Idősek otthona előtti környezetet teszi 
még szebbé. Továbbá szeretnénk megköszön-
ni a Jász-Bömi Kft.-nek azt a további 600 
db lisztes szalvia, egynyári kúpvirág és piros 

kakastaréj virágokat, melyek a Teaház udva-
rát és a Szent Erzsébet Közösségi Ház tereit 
díszítik. a középső képen: Szekeres Zoltánné 
és Dobák Sándorné.

Kép és szöveg:
Dobák Bettina

akik jelenleg folytatnak építési, felújítási 
tevékenységet, vagy ezt tervezik, azok számá-
ra javasoljuk, hogy a Főépítészi Iroda segít-
ségét kérjék ki személyesen vagy a tervezőik 
útján annak érdekében, hogy elképzeléseik ne 
ütközzenek a helyi rendezési tervvel, építési 
szabályzattal, illetve használják a térinforma-
tikai rendszert is, mely elérhető a honlapról. 
Kérjük vegyék igénybe ezen internetes felü-
leteket.

rENDEZÉSI TErVÜNK FELÜLVIZSgÁLaTÁT ÖNKormÁNYZaTUNK
EZ ÉVrE TErVEZTE, VÁrJUK aZ ÉSZrEVÉTELEIKET,
mÓDoSÍTÁSI JaVaSLaTaIKaT, mELYEKET KÉrJÜK,

SZÍVESKEDJENEK mEgKÜLDENI aZ aLÁBBI E-maIL CÍmEKrE:

jaszfenyszaru1@vnet.hu · kiss.katalin@jaszfenyszaru.hu

aKIK NEm ELEKTroNIKUSaN TÁJÉKoZÓDNaK, NEKIK TErmÉSZETESEN
a KoLLÉgÁK PaPÍr FormÁBaN BIZToSÍTJÁK a BETEKINTÉST,

ÉS aZ ÉSZrEVÉTELEKET LEVÉL, BEaDVÁNY FormÁJÁBaN IS FogaDJUK.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Kedves jelenlegi És jövőbeni,
vAlAmint jászfÉnyszArubA hAzAvágyó És remÉljüK, hAzAKöltöző lAKosoK!

ÉpítKezőK, felújítóK figyelem! Kedves lAKosoK!
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület május hónapban 

5, június hónapban 2 alkalommal tartott 
ülést, melyen több önkormányzati döntést 
hozott. erről az alábbiakban rövid össze-
foglalóként nyújtok tájékoztatást az érdek-
lődő olvasóknak.

2016. május 4.
a képviselő-testület elfogadta a jászfény-

szaru városfejlesztő Kft. végelszámolás 
befejezéséhez kapcsolódó zárómérlegét, 
valamint a végelszámolási eljárást lezáró va-
gyonfelosztási javaslatot az előterjesztéssel 
egyező tartalommal.

A Közbeszerzési bíráló bizottság által elő-
terjesztett napirend keretében döntöttek:

· a „bővülő mezőgazdasági tevékenység 
jászfényszarun ráépülő program kere-
tében” című, 2016. évi stArtmun-
KA kistérségi mintaprogram keretében 
öntözőrendszer tartozékok beszerzéséhez 
nyertes ajánlattevő kijelöléséről.

· a Jászfényszaru városközpont sport-
udvar, a vásártér, valamint a város-
központot a vásártérrel összekötő út 
parképítési terveinek, a tervekhez kap-
csolódó, közbeszerzési eljárás lefolytatá-
sára alkalmas beszerzésre irányuló szer-
ződéskötés elutasítására, új eljárásban 
ajánlattevők kijelöléséről.

· a 3106 jelű összekötő út 18.571 km 
szelvényében található csomóponthoz 
engedélyes terv készítésére ajánlattevő 
kijelöléséről.

· a képviselő-testület a vásártér (018/10 
helyrajzi szám) eredményhirdetése tár-
gyában a vásártér tereprendezésével a 
szilaj 2000 Kft.-t bízta meg, ajánlatát, 
mint a legkedvezőbbet elfogadta, és fel-
hatalmazta győriné dr. Czeglédi márta 
polgármestert, hogy a győztes ajánlat-
tevővel a vállalkozási szerződést kösse 
meg. A kivitelezésre a költségvetésben 
13.182.600 ft összeget biztosítottak.

a képviselő-testület megbízta a fénysza-
rui ló-barát egyesületet a jászfényszarui 
fogathajtó és díjugrató versenyek meg-
rendezésével, melynek kiadásaira keretjel-
leggel 6.700.000 ft-ot biztosított a 2016. 
évi költségvetésben a városi rendezvényeire 
jóváhagyott keret terhére, mellyel a verseny 
lebonyolítását követően el kell számolni.

a pénzügyi ügyrendi és Civilfinanszíro-
zási bizottság ülésének keretében tett hely-
színi szemlét követően a lovaspálya mellett 
gyakorlópálya kialakítására 668.000 ft-
ot, a lovaspálya nézőterén lévő padsor fölé 
padfedél megépítésére 3.175.000 ft-ot, a 
lovaspályán elhelyezésre kerülő eszköztároló 
vásárlására 700.000 ft+áfa összeget hagy-
tak jóvá.

Az óvoda ingatlanának telekhatár-rende-
zésével kapcsolatban Szabó Imre földmérő 
által megküldött árajánlatot jóváhagyta.

a testület elfogadta a személyes gondosko-
dást nyújtó ellátásokról és azok igénybevé-
teléről szóló tájékoztatót az előterjesztésnek 
megfelelően.

a képviselő-testület egyben határozatában 
adott hangot elismerésének a gondozási 
Központ működésével kapcsolatosan.

Határozatot hoztak a gondozási Központ 
ellátotti létszámának étkeztetéséről. Felha-
talmazták a gondozási Központ igazgatóját, 
hogy a gamESZ igazgatójával egyeztetve a 
vágó bt.-vel a szerződést megkösse, azon 
kikötéssel, hogy annak felülvizsgálatára 
2017. december 31-ig kerüljön sor.

Elfogadták a Jászfényszarui Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2015. évi gyermekvédel-
mi feladatinak ellátásáról szóló beszámo-
lóját az előterjesztésnek megfelelően.

a „javíts, hogy jutalmazhassanak” pályá-
zatra – az igyekvő, fejlődő gyermekek jutal-
mazására – összesen 3.000.000 ft összegű 
keretet biztosítottak.

Költségalapú bérlakásra vonatkozó szer-
ződés megkötéséről döntöttek, meghatá-
rozva a bérlői kötelezettségek feltételeit.

vadászterület határának kialakítására 
tett ajánlás módosításáról hoztak határo-
zatot, felhatalmazva győri jános alpolgár-
mestert a földtulajdonosi jogok gyakorlása 
tekintetében.

2016. május 11.
Elfogadták a vásártér tereprendezés be-

szerzés eredményhirdetése tárgyában tör-
tént tájékoztatást.

A városközpont sportudvar, a vásártér, 
valamint a városközpontot a vásártérrel 
összekötő út parképítési terveinek beszer-
zéséhez nyertes ajánlattevőnek a pannon 
táj- és Kertépítész műhelyt jelölték ki az 
ajánlatban megjelölt bruttó 1.500.000 ft fi-
gyelembe vételével. Döntöttek a Jászfénysza-
ru külterület 05/6 helyrajzi számú ingat-
lanon lévő épület bontásának elvégzéséről 
és az építési hulladék elszállítására mely 
vállalkozásoktól kér árajánlatot.

a civil szervezetek 2015. évi támogatásá-
nak felhasználásáról készített szakmai és 
pénzügyi beszámolók megtárgyalását kö-
vetően megállapították a civil szervezetek 
2016. évi támogatását.

a képviselők elfogadták a petőfi sándor 
művelődési ház és Könyvtár 2015. évi te-
vékenységéről szóló beszámolóját az előter-
jesztésnek megfelelően, valamint jóváhagy-
ták az intézmény szervezeti és működési 
szabályzatát.

a képviselő-testület döntött belterületi 
utak (vasvári pál, huszár, gólya, bacsó 
béla) felújításáról, egyúttal kezdeményezte 
a közbeszerzési eljárás megindítását.

a gazdasági műszaki ellátó és szolgálta-
tó szervezetének (gAmesz) engedélyezett 
létszámát 2016. 06. 01-től 32 főben állapí-
tották meg.

a gamESZ 2016. évi költségvetésében 
az intézmény személyi költségeihez pedig 
biztosították a szükséges bérfedezet év vé-
géig terjedő időszakra eső időarányos ré-
szét és ezek járulékait.

megtárgyalták a Sporttelepen megépített 
sportsátor üzemeltetésének eddigi tapasz-
talatait, és a használathoz meghatározták a 
díjszabásokat.

A testület egyhangúlag elfogadta, hogy 
az a 2016. augusztus 20-i ünnepséghez 
kapcsolódóan megszervezésre kerüljön a 

borsi /románia/ és a gáti /ukrajna/ test-
vértelepüléseinknek a programja, melynek 
költségét 2.500.000 ft összegben a 2016. 
évi költségvetés biztosítja.

A képviselők nem támogatták a homok-
foci lehetőségéről szóló kezdeményezés javas-
latát.

döntöttek a 05/187 helyrajzi számú in-
gatlan villamos energia ellátásáról, melyre 
a költségvetésében 2.642.616 ft összeget 
biztosítottak, egyúttal felhatalmazták a pol-
gármestert a Hálózat Létesítési megállapodás 
aláírására.

megvitatták a petőfi sándor művelődési 
ház és Könyvtár, valamint a régi Kaszinó 
hűtésének javítására tett javaslatot.

eredményt hirdettek az egészségház 
kertépítési kivitelezési munkáinak tárgyá-
ban, mely alapján józsa gyuláné egyéni 

(folytatás az 5. oldalon)

A Pénzügyi Bizottság helyszíni szemlét tart a fogathajtó pályán. Fotó: dr. Voller Erika
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vállalkozót bízták meg, ajánlatát, mint a 
legkedvezőbbet elfogadva. a kivitelezésre a 
költségvetésben 3.187.750 ft összeget biz-
tosítottak.

Határozatot hoztak a „jászok dicsérete” 
munkacímű színpadi előadás támogatásá-
ról.

Az új óvoda ingatlanának bővítése érde-
kében több ingatlanrész szakértő által tör-
ténő értékbecslését rendelték el.

a testület meghatározta a szünidei gyer-
mekétkeztetés feltételeit, melyet a közét-
keztetést biztosító Vágó Bt. szolgáltatásával 
lát el a törvényben meghatározott jogosultak 
számára.

jóváhagyták a 6-8-as tanyacsoport áram-
ellátásához erdőterület végleges igénybe-
vételi eljárás lebonyolítására vonatkozó 
előterjesztést.

megtárgyalásra került a magyar Koreai 
Társaság 2016. évi működéséről szóló tájé-
koztató.

Zárt ülésen:
Közművesített telkek visszavásárlási 

szándékáról döntöttek, és felhatalmazták 
győriné dr. Czeglédi márta polgármestert, 
hogy az ajánlatot tegye meg az ingatlantulaj-
donosoknak.

Több felajánlott ingatlan értékbecslését ír-
ták elő szakértő igénybevételével. Egy ingat-
lan megvásárlása céljából pedig felhatalma-
zást adtak áralku lefolytatására.

2016. május 19.
a képviselő-testület döntött a „gyermek-

ellátási szolgáltatások fejlesztésének meg-
valósítására a megyékben” top-1.4.1-15 
kódszámú felhívásra támogatási kérelem 
benyújtásáról 3 csoportos bölcsőde építése 
jászfényszarun címmel. 

Továbbá „A térségi gazdasági környezet, 
valamint a foglalkoztatást növelő önkor-
mányzati gazdaságfejlesztési projektek 
megvalósítására” kiírt ToP-1.1.1-15 kód-
számú felhívásra „jászfényszaru ipari park 
fejlesztése a megközelíthetőség javításával, 
1 ütem” címmel, valamint a kérelem és az 
üzleti terv elkészítéséhez ajánlattevők kijelö-
léséről.

a testület egyben felkérte győriné dr. 
Czeglédi márta polgármestert arra, hogy 
gondoskodjék a támogatási kérelem be-
nyújtásáról, és a kapcsolódó feladatok el-
látásáról.

Zárt ülésen ingatlan vételi szándékáról, 
önkormányzati tulajdonú külterületi szántó 
ingatlan hasznosításáról és 1 millió Ft alatti 
ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos pol-
gármesteri felhatalmazásról döntöttek.

2016. május 25.
a munkaterv szerinti soros ülés ütemezett 

napirendje az önkormányzat tulajdonában 
lévő jászfényszaru ipari Centrum Kft. tá-
jékoztatója volt, mely során a képviselők 
döntöttek a Kft. 2015. évi egyszerűsített 

éves beszámoló elfogadásáról, valamint a 
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 2015-ben 
végzett tevékenységéről, a 2016. január 
1-je óta eltelt időszak legfontosabb esemé-
nyeiről, továbbá a 2016-ra tervezett lénye-
gesebb tevékenységekről. Ezzel egyidejűleg 
értékelték a jászfényszaru ipari Centrum 
Kft. ügyvezetője 2015. évi munkáját.

a Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesz-
tése alapján az üzleti terv és a támogatási 
kérelem elkészítéséhez nyertes ajánlatte-
vők kijelöléséről szóló tájékoztatást elfo-
gadták, és a nyertes vital-pro Kft. ajánlatá-
ban szereplő 1.587.500 ft forrást, valamint 
a nyertes Lunk Tamás egyéni vállalkozó aján-
latában szereplő 350.000 Ft forrást a 2016. 
évi költségvetéséből biztosították.

rendeletet alkottak a jászfényszaru vá-
ros önkormányzat 2015. évi költségveté-
sének végrehajtásáról.

határozatot hoztak a szabadság út 5. 
szám alatti „pál-ház” átalakítására, bőví-
tésére, melyhez előirányzatot különítettek el.

A képviselő-testület a központi orvosi és 
gyermekorvosi ügyelet ellátására beterjesz-
tett tervezet elfogadásával felhatalmazta 
győriné dr. Czeglédi márta polgármes-
tert a megállapodás hatvan város önkor-
mányzatával történő megkötésére.

Forrást hagytak jóvá marketing eszközök 
beszerzésére.

a képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
samsung zrt. által adományozott rakla-
pokkal, ingatlanonként legfeljebb 30 db-
bal támogatja a lakosokat.

a képviselők egyhangúlag támogatták, 
hogy az „önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására” című 
kiírásra 20 x 40 méter méretű műfüves lab-
darúgópálya építésére az iskolai testnevelés 
és az utánpótlás nevelés feltételeinek javítása 
érdekében pályázatot nyújt be. a projekt 
megvalósításához keret jelleggel 9.000.000, 
ft-ot irányoztak elő, amely összeg a saját 
forrást is magába foglalja.

módosították az önkormányzat szer-
vezeti és működési szabályzatát, melyről 
rendeletet alkottak.

Zárt ülésen döntöttek a Dugonics u. 7. 
szám alatti, a Liliom út 6. szám alatti ingat-
lanok megvásárlásáról. a képviselő-testület 
felhatalmazta a polgármestert az adásvételi 
szerződések megkötésére, valamint további 
ingatlan megvásárlásával kapcsolatos áralku 
lebonyolítására.

2016. május 30.
fő napirendként tárgyalták a hatvan és 

térsége hulladékgazdálkodási és Környe-
zetvédelmi nonprofit Közhasznú Korlá-
tolt felelősségű társasággal kapcsolatos 
előterjesztéseket, és elfogadták:

· a hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tási szerződés megkötését 2018. május 
31. napjáig tartó határozott időtartamra.

· a Társulás 2015. évi zárszámadását, a 
Társulás 2015. évi gazdálkodásáról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszá-

molót, a Társulás vagyonmérlegét.
· a Társulás Közbeszerzési és beszerzési 

szabályzatát, a Társulás 2015. évi köz-
beszerzésekről szóló éves statisztikai ösz-
szegzését.

· a Társulás és a Hatvan és Térsége Hul-
ladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Kft. között létre-
jött vagyonkezelési szerződés módosí-
tását.

· a társulási megállapodás módosításá-
nak változásokkal egységes szerkezetbe 
foglalt szövegét.

A képviselő-testület felhatalmazta győri-
né dr. Czeglédi márta polgármestert, hogy 
a társulási tanács ülésén a szavazati jogát az 
önkormányzat döntéseinek megfelelően gya-
korolja.

a képviselő-testület a hatvan és térsége 
hulladékgazdálkodási és Környezetvédel-
mi nonprofit Közhasznú Korlátolt fele-
lősségű társaság tagjaként is több döntést 
hozott:

Kinyilvánította a társaság tagfelvétele 
tárgyában korábban hozott határozata meg-
erősítését.

Elfogadták a társaság jegyzett tőkéjének 
emeléséről, és a tagi kölcsön tőketartalék-
ként történő rendelkezésre bocsájtásáról szó-
ló javaslatot.

Támogatták, hogy a társulás tőkeszerke-
zetének helyreállítására az ide vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően kerüljön sor. 

Továbbá, hogy a Kft. likviditásának ja-
vítása érdekében vizsgálják meg, hogy az 
önkormányzatok milyen módon tudnak a 
településeken keletkezett kintlévőségek 
vonatkozásában segítséget nyújtani a társaság 
tőkeszerkezetének helyreállítása céljából.

a Társaság 2015. évi beszámolójának elfo-
gadásával, jóváhagyták a Kft. mérlegét.

Döntöttek a Társaság székhelyének áthe-
lyezéséről, fióktelepek, telephelyek létesíté-
se-törléséről, társasági szerződésének a mó-
dosításáról.

A képviselő-testület felhatalmazást adott, 
hogy a társaság taggyűlésén győriné dr. 
Czeglédi márta polgármester a tárgykörben 
hozott határozatoknak megfelelően szavaz-
hat, illetve képviselheti Jászfényszaru Város 
Önkormányzatát.

a Pénzügyi Ügyrendi és Civilfinanszírozási 
Bizottság javaslatára elfogadták a 2015. évi 
belső ellenőrzésről szóló jelentést.

támogatták a jászfényszarui római Ka-
tolikus egyházközségnek a vp 6-7.4.1.1-
16 jelű felhívásra benyújtott pályázatát, 
mely projekt megvalósításához szükséges 
7.208.351 Ft saját forrást biztosítja a város 
költségvetéséből. a képviselő-testület fel-
kérte győriné dr. Czeglédi márta pol-
gármestert arra, hogy a forrás biztosítása 
és felhasználása érdekében kösse meg az 
együttműködési megállapodást a Jászfény-
szarui római Katolikus Egyházközséggel.

Elfogadták a hello Wood eleven nyári 
építészeti tábor előzetes támogatására szóló 
javaslatot. (folytatás a 6. oldalon)
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Felújított hirdetőtáblák – Kerékpárút bejárás

(folytatás az 5. oldalról)
a béke horgászegyesület felújításra vo-

natkozó kérelmét támogatva, a megvalósítá-
sához 2.450.000 ft összeget biztosítottak.

Az iparfejlesztéssel érintett ingatlanok 
területén történő vízi-közmű fejlesztésre 
keretjelleggel 8 millió ft összeget hagytak 
jóvá.

2016. június 13.
a képviselő-testület megtárgyalta és elfo-

gadta a tiszamenti regionális vízművek 
zrt. 2015. évi vízi-közmű szolgáltatási te-
vékenységéről szóló beszámolót, valamint 
a TrV. Zrt. által adott Jászfényszaru Város 
Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű 
vagyon-értékelési szakvéleményt az előter-
jesztésnek megfelelően.

elfogadták az idősekért közalapítvány 
2015. évi működéséről szóló tájékoztatóját.

a 2016. évi nyári diákmunka keretében 56 
fő foglalkoztatásához 5.603.199 Ft biztosí-
tottak Jászfényszaru város 2016. évi költség-
vetésének terhére azzal, hogy lehetőség esetén 
az önkormányzat nyári diákmunka támoga-
tására pályázatot nyújt be a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei Kormányhivatal Jászberényi 
Járási Hivatalhoz.

Az önkormányzati tulajdonú szántó- és er-
dőterületek gondozási, karbantartá si és mű-
velési feladatainak ellátására 1.030.000 ft 
forrást különítettek el a város 2016. évi költ-
ségvetéséből.

Jóváhagyták a jnsz megyei területfej-
lesztési ügynökség nonprofit Kft. tulajdo-
nostárs jászfényszaru város önkormány-
zata üzletrészének névértékének történő 

megvásárlására vonatkozó adásvételi szerző-
dés tervezetét.

Támogatták a városháza dísztermének han-
gosítását szolgáló hangrendszer cseréjét, fej-
lesztését, valamint a városháza új épületrész 
ablakainak, valamint a régi Kaszinó déli por-
táljainak hővédő fóliázását.

Döntöttek az önkormányzat tulajdonát 
képező bérlakás szolgálati jelleggel történő 
bérbe adásáról.

megtárgyalták a jászfényszaru városi 
sport egyesület kérelmét, és 1.500.000 ft 
összegben, önerőként támogatták a sport-
egyesület infrastruktúra fejlesztési pályázatát.

Az önkormányzat elfogadta jászfénysza-
ru város 2016-2020-as időszakra vonatko-
zó sportfejlesztési Koncepcióját.

Határozatot hoztak a Jászsági Önkormány-
zatok Szövetsége részére fizetendő 2016. évi 
tagdíjról.

módosították az önkormányzat 2016. évi 
költ ség ve tésről szóló rendeletet, átvezetve a 
testü leti dön tésekkel érintett előirányzatokat is.

Tudomásul vették az önkormányzat pénz-
ügyi egyensúlyi helyzetéről készített tájé-
koztatót.

Értékelték és elismerték győriné dr. 
Czeglédi márta polgármester 2016. első 
félévi munkáját.

Első fordulóként tárgyalták meg a lakás-
célú támogatási rendelettervezetet, melyet 
előzetes normakontrollját követően kell majd 
napirendre tűzni.

Zárt ülésen a beépítetlen telkek visszavásár-
lása tárgyában a képviselő-testület felhatal-
mazta a polgármestert az adásvételi szerződé-
sek megkötésére. Önkormányzati tulajdonú 

bérlakás elidegenítési feltételeit határozták 
meg, valamint önkormányzati tulajdonú 
lakóingatlan bérleti szerződésének meghosz-
szabbításáról és felülvizsgálatáról döntöttek.

2016. június 29.
a közbeszerzési napirendek között a Köz-

beszerzési Bíráló Bizottság javaslatára dön-
töttek:

az „önkormányzati épületek energeti-
kai korszerűsítése” című, ToP-3.2.1-15 
kódszámú támogatási kérelem benyújtására, 
a kérelem elkészítéséhez ajánlattevők kijelö-
léséről.

a ToP-1.1.1-15 kódszámú támogatási ké-
relemhez (Sóstó dűlő – Benzinkút dűlő) út-
építési engedélyes terv elkészítésére aján-
lattevők kijelöléséről.

Az önkormányzati tulajdonú szántó- és 
erdőterületek gondozási, karbantartási 
és művelési feladatainak ellátása keretében 
talajmintavétel és talajvizsgálat elvégzésére 
ajánlattevők kijelöléséről.

Az egészségparkot kiszolgáló szociális 
blokk kivitelezési munkáinak elvégzésére, 
építéséhez ajánlattevők kijelöléséről.

a képviselő-testület támogatta a közmű-
velődési érdekeltségnövelő pályázat benyúj-
tását, melyhez 2016. évi költségvetésében 
949.500 forint önerőt biztosítottak.

a Hatvan és Város Önkormányzatával 
kötött egészségügyi megállapodás vonatko-
zásában hoztak megszüntető, illetve új meg-
állapodás megkötésére felhatalmazó határo-
zatokat.

Dr. Voller Erika
jegyző

Felújított hirdetőtáblákat helyeztünk ki a 
Szabadság út páratlan oldalán, a „Pap Kastély” 
és a Wesselényi utca buszmegállóknál. a nyár 
folyamán a Szentcsalád téri buszállomás terü-
letén is telepítünk belőlük.

Köszönjük a korábban hozzánk eljuttatott 
észrevételeket azzal kapcsolatban, hogy hová 
lenne érdemes elhelyezni a táblákat.

Kerékpárút bejárást tartottunk a 32-es 
főút mentén. Vállalt feladatunkat végrehaj-

tottuk, észrevételeinket (pl. az észlelt kisebb 
burkolathibákról, repedésekről) továbbítjuk 
a kivitelezőnek. reméljük, minden javításra 
időben sor kerül. Kép és szöveg:

Zsámboki Sándor GAMESZ-igazgató
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A kiskert program „kézzel fogható” eredményei képekben

Teaházi betekintő

Jászfényszaru Város Önkormányzata 2016. évben második alka-
lommal támogatta a „Kiskert programot” a Teaházban elindított 
jó gyakorlat folytatásaként. a program keretében az önkormányzat 
költségmentes vetőmag csomagokat biztosított a pályázati feltételnek 

megfelelő személyek részére. a pályázat célja az öngondoskodás segí-
tése, valamint a háztáji konyhakertek kialakítása volt.

Szöveg: Mezei Zsolt
Kép: Radics Ivett, Mezei Zsolt

Nyári programsorozatunk 2016. évben is folytatódott. Eddig meg-
valósításra került több Csináld magad Klub, ahol újrahasznosított 
anyagokból készítettünk kiegészítőket a klub résztvevőivel. Sportna-
punk keretein belül került megrendezésre az I. Teaház Kupa, melyre 8 
csapat jelentkezett. gasztro Klubunkban az amerikai konyháé volt a 
főszerep, bemutatásra került az igazi hamisítatlan amerikai palacsinta 

és a hamburger. Játszóházaink felváltva a Teaház épületében és a Szent 
József Szabadidőparkban kerültek megvalósításra, ahol a fejlesztő, sza-
badidős játékoké volt a főszerep. Fotószakkörünk, valamint IT szak-
körünk folyamatosan heti 2 alkalommal tartja összejövetelét.

Továbbra is szeretettel várunk minden érdeklődőt programjainkra.
Radics Ivett · Képek: Radics Ivett, Glonczi Rudolf
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Jász VilágTalálKozó
Húsz év után ismét Jászárokszálláson találkoztak a jászok

a sorban a XXII. Jász Világtalálkozót a negyedszázada várossá ava-
tott dinamikusan fejlődő Jászárokszálláson július 8. és július 10. kö-
zött tartották. a több ezer ide látogató megtapasztalhatta a helyiek 
vendégszeretetét és a jászok összetartozásának igazi élményét. a prog-
ramok sokasága és színessége igazi feltöltődést jelentett a következő 
jászladányi találkozóig. Teljessé vált a jászsági kapitányok tanácsa.

az ünnepségsorozat péntek délután vette kezdetét. a Jászsági gaz-
dakörök találkozója után felavatásra került az I. világháborús emlék-
mű, majd a Széchenyi István Általános Iskolában érdekesebbnél érde-
kesebb kiállításokat nyitottak meg. Este a nagy múltú Fortuna TSE 
Táncgálája kápráztatta el a közönséget.

a második nap első 
programját, a zenés éb-
resztőt a helyiek és a 
több napra haza látogató 
elszármazottak élvezték 
elsősorban. a szentmise 
előtti orgonajátékra már 
megtelt a Szentháromság 
római Katolikus temp-
lom.

Dr. Ternyák Csaba 
egri érsek által celebrált 
szentmisét sokan kihan-
gosítva a templom előtt 
hallgatták. Szentbeszédé-
ben hangsúlyozta, hogy a 
hagyományőrzés, a múlt 
tisztelete mellett fontos 
a gyermekek keresztény 
szellemű nevelése is.

Fontos látványosság 
minden évben a szent-

misét követően a jász és kirajzott települések felvonulása. az idén az 
idő is kedvezett: a lágy szellő, néhány bárányfelhő elviselhetővé tette a 
napsugarak tűző hatását.

a főtéri nagyszínpadhoz visszatérőket településenként matus gá-
bor színész, műsorvezető – a nap ceremóniamestere – köszöntötte. a 
felvonulók sorát Jászárokszállás zárta. a színpad előtti nagysátrak és 
azok környéke megtelt az érdeklődők sokaságával. a helyi mazsorettek 
zászlós bemutatóját majd, Petőfi Sándor: Szülőföldemen című versé-
nek elhangzását követően, a Jászkürt megszólalása után, a himnusz 
éneklésével vette kezdetét a díszünnepség.

a rendezők nevében gergely Zoltán Jászárokszállás város polgár-
mestere köszöntötte az ünnepségen megjelenteket. Történelmi visz-
szatekintésében elmondta, hogy Jászárokszállás az elmúlt századokban 
többször túlnépesedett, így nagyon sok család kirajzott a településről. 

az elmúlt negyed században a városban az iparosodás tovább folytató-
dott, mára több mint ötszáz a betöltetlen álláshelyek száma. Befogadó 
településre változott a város, így szívesen hívnak és várnak minden 
dolgozni akaró és jó szándékú munkavállalót, akinek letelepedését is 
segítik.

a köszöntők sorát dr. Kállai mária Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
kormánymegbízott nyitotta, őt Pócs János, a Jászság országgyűlési 
képviselője követte, aki a város fejlődését, az új beruházások megvaló-
sítását hangsúlyozta.

azamat Hadikov, Észak-oszétia nemzetiségi ügyekért felelős minisz-
tere hazája és a miniszterelnök üdvözletét hozta a jászoknak, hang-
súlyozta, nem csak a jászokat, hanem a magyarság egészét tekintik 
testvérüknek.

megosztotta gondolatait a hallgatósággal Jászárokszállás lengyel test-
vérvárosa, Tarlow polgármestere is.

a köszöntők sorát Jászárokszállás legidősebb lakója, a 103 éves, ma 
is jó egészségben alkotó Tősér János szobrászművész zárta, röviden, de 
meghatóan szólt a találkozó résztvevőihez.

Dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvivője (a találkozó 
társrendezője) a jászok „Nobel-díját”, a Jászságért díjat a kunszent-
mártoni Józsa László tanárnak, helytörténésznek adta át a Jászság, a 
Nagykunság, a Tiszazug és Kunszentmárton kutatójának munkássága 
elismeréseként.

Talált József Jászalsószentgyörgyön megválasztott jászkapitány adott 
számot az elmúlt egy évben végzett munkájáról. Ezt követőn beiktat-
ták hivatalába a Jászság 18. jászkapitányát, Csikós miklós vállalko-
zó személyében. az avatási ceremónián jelen voltak a jász, kiskun és 
nagykun kapitányok, a főkapitányok és feleségeik. az új regnáló jász-
kapitány a jászkürtből ivott mindenki egészségére, majd a huszárokkal 
együtt ellovagolt. (folytatás a 9. oldalon)

A hagyományőrző tánccsoport Fényszaruból

A fényszarui delegáció

A jászfényszarui kórus

Gergely Zoltán, Jászárokszállás polgár
mestere és Csikós Miklós jászkapitány
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(folytatás a 8. oldalról)
gergely Zoltán a vándorbotot az emlék-

szalag elhelyezése után átadta Drávucz Ka-
talinnak, Jászladány polgármesterének, mely 
település ad otthon a 2017. évi Jász Világta-
lálkozónak.

az egyik legszebb látványosság következett, 
amikor a polgármesterek kezéből galambok 
szálltak a magasba. a röptetéshez kapcsolódó 
szép dallal zárult a díszünnepség.

a Jászfényszaru művészeti pavilonban Szi-
lágyi Dezső fafaragó népi iparművész farózsáit 
csodálhatták meg a járókelők, munkáját segí-
tette rékasi Károly. a Fényszaruval kapcsola-
tos kiadványok is gyorsan gazdára találtak.

a Szűcs mihály Huszárbandérium jelenlé-
vő tagjai – mint 20 évvel ezelőtt – most is 
színesítették a programot, közreműködtek a 
kapitányavatásnál.

a délután a gondtalan, tartalmas szóra-
kozással telt el. a gyerekek kedvence volt a 
kisállat bemutató, az apukák a veterán jármű-
veknél, az anyukák a növény-, virágkiállítás-
nál töltöttek több időt.

a zenés programok is nagy sikert arattak, 
az alma Zenekar koncertje a gyerekeket, a 
Kormorán Együttes és Jászmagyarok Együt-
tes koncertje a felnőtteket vonzotta.

Tóth Tibor
Fotók: Glonczi Rudolf

A III. ZagyvaParty Fesztiválon megalakult a Jászsági Pálinka Lovagrend

Kitüntetetés

Jászberényben a margit-szigeten június 23. és 26. között megrende-
zett négynapos fesztiválon közel 50 program várta a helyi és a Jászság-
ból érkező látogatókat.

a rendezvénysorozat harmadik napján szombaton a nagyszínpadon 
17 órakor hivatalosan is megalakult a Jászsági Pálinka Lovagrend. 
a magyar Pálinka Lovagrend kancellárja, Bolyhos László bejelentette, 
minden adott, hogy ünnepélyes keretek közt megalakuljon a térségi 
pálinka lovagrend. az ezzel kapcsolatos hivatalos ceremónia kezdetét 
vette. a kancellár először Kalla Pál kádármestert a Jászsági Pálinka 

Lovagrend nagymesterévé avatta. Elhangozott a nagymester érdeme-
it kiemelő laudáció. Ezt követően tiszteletbeli nagymesterré avatták 
gubicz andrás emeritus jászkapitányt és Erős Sándor pálinkafőző 
mestert. a tisztségviselők, majd a lovagrend alapító tagjai átvették a 
Jászapáti rokolya Varróműhely által a királykék bársonyból készült 
talárt és a süveget, valamint Sisa István faműves készítette falánc füg-
gőt. a nagymesterek után már Kalla Pál iktatta be és ütötte lovaggá a 
közösség vezérkarát, tisztségviselőit, így ifj. Erős Sándort, Hortiné dr. 
Bathó Editet, Kovács Pétert és Simon gábornét, majd a lovagrend 
tagjainak avatására és eskütételére került sor, számos jász település la-
kosa lett alapítója a lovagrendnek. Így Jászfényszaruról Ézsiás Vencel 
hagyományőrző huszárbandériumi kapitány, Pusztamonostorról Sós 
Zsolt mezőgazdasági vállalkozó. Esküjükben vállalták, hogy minden 
cselekedetükkel népszerűsítik a pálinkafogyasztás kultúráját, a minő-
ségi alapanyagokból készített nemes italok készítését, e területen fel-
lelhető jászsági hagyományok felkutatását és megőrzését. a ceremónia 
során a jászfényszarui misinkó Imréné, a Jászsági Hagyományőrző 
Egylet tagja is közreműködött.

Ebben az évben is meghirdették a Jászkapitányok Pálinkamustráját. 
a zsűri most sem volt könnyű helyzetben, hiszen jobbnál jobb párla-
tokat kellett elbírálni. Legjobbnak alattyán emeritus jászkapitánya, 
Vass Lajos Irsai olivér pálinkáját választották.

a párlatok versenyében az erdélyi oroszhegyi pálinkafőző műhely 
vilmoskörte pálinkája kapta a nagy aranydíjat.

a Jászsági Pálinka Lovagrend megalakulásával újabb rangos jászsági 
hagyományőrző közösség kezdi el működését a Jászság pálinkakultú-
rájának felvirágoztatására. Szöveg: Tóth Tibor · Fotó: Banka Csaba

az Emberi Erőforrások minisztériuma minisztere, Balog Zoltán 
a pedagógusnap alkalmából dr. varró bernadettet, a szent istván 
egyetem Alkalmazott bölcsészeti és pedagógiai Kar jászberény fő-
iskolai tanárát, mb. dékánt – a felsőoktatás területén végzett több 
évtizedes kiemelkedő, példaértékű, magas színvonalú oktatói, vezetői 
tevékenysége elismeréseként – a magyar felsőoktatásért emlékpla-
kett kitüntetésben részesítette.

az emlékérem Palotás József szobrászművész alkotása, egyoldalas, 
a tudás lángját védő kapumotívumot ábrázol, és azon „a magYar 
FELSŐoKTaTÁSÉrT” felirat olvasható.

Dr. Varró Bernadett az általános iskolát Jászfényszarun végezte. a 
tanítói diploma megszerzése után 1978-tól 1990-ig Jászfényszarun ta-
nított, egy ideig itt élt családjával, majd a Jászberényi Tanítóképző Fő-
iskolában helyezkedett el. Jászfényszaruval a mai napig élő kapcsolata 
van, legutóbb 2016. április 23-án a Teaházban Kiss Szidónia 90 éves 
születésnapi rendezvényén adta át az ünnepeltnek a rubindiplomáját.

Kitüntetéséhez gratulálunk, további eredményes munkát kívánunk!
Kép és szöveg: Tóth Tibor

Ügyességi verseny

Jász VilágTalálKozó

A Jászsági Pálinka Lovagrend alapító tagjainak eskütétele

Dr. Varró Bernadett mb. dékán – a jogutód tanítóképző
iskola nevében – Kiss Szidóniának a rubindiplomát adja át
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Napközis tábor 2016
Gyere el vélünk, légy a vendégünk! És lesz 

egy szép közös emlékünk… JÖVŐRE IS! 
– így köszöntek el egymástól 2015–ben a 
napközis tábor lakói. Idén is – immár ne-
gyedszerre - adott otthont a Kisiskola a 48 
táborozónak 2016. június 20-24-ig. Ez az 
egy hét a mÓKaVÁr, avagy hogyan le-
gyünk lovagok címet kapta. E téma köré 
építettük fel a napi tevékenységeket, játéko-
kat, a kirándulást. a programokat úgy állí-
tottuk össze, hogy az életkori sajátosságokat 

figyelembe véve felejthetetlen élményt nyújtson, színes, változatos 
legyen, mozgalmas szórakozást biztosítson. a csapatok 12-13 fősek 
voltak. Forgószínpadszerűen váltották egymást a foglalkozásokon, 
melyeket a tanító nénik és a fejlesztő pedagógusok vezettek.

Hétfőn és kedden az ügyes kezek birodalmában jártunk. Sokféle 
technika alkalmazásával készítették el a mókavár kitűző-névtáblát, a 
mókavár-makettet, a Szent margit Lovagrend öltözékét: a lovagi pán-
célt, köpenyt, sisakot, pajzsot és az elmaradhatatlan lovat.

a kincsesláda sem maradt üresen, gyöngyfűzött karkötők és nyak-
láncok kerültek bele. a lovagdalt pedig saját készítésű ritmushangsze-
rekkel kisérték. a középkori divatbemutatóra készülve megismerked-
tek az udvarias viselkedés szabályaival. a következő napokon lovagi 
torna és bátorságpróba vette kezdetét. Zsákban futás, lándzsahajítás, 
célba dobás, lovas ügyességi és váltóverseny várt a kis lovagjelöltekre. 
Nagy volt a tét, aki minden feladatot teljesít, azt a királynő lovaggá 
fogja ütni. a lovaggá avatási ceremónia tiszteletére a tábor lakói teljes 
díszbe öltöztek. Fogadalmat tettek az uralkodójuk és a vendégek előtt, 
hogy a Szent margit Lovagrend tagjaként életüket a bátorság, szerény-
ség, szorgalmas tanulás jellemzi. Ezután pedig annak rendje és módja 
szerint 48 lovagot érintett meg kardjával a királynő. az ünnepség vé-
geztével közös fotózásra került sor.

a tábor első három napján a régi Kaszinó étterembe jártunk ebédel-
ni, csütörtökön pedig bográcsban főtt paprikás krumpli várta a gyere-

keket. Sörasztalokon terítettünk meg a Kisiskola udvarán. a kifáradt 
és megéhezett táborozók pillanatok alatt jóllaktak.

Nagyszerű alkotások születtek ezen a héten, melyeket haza is vittek 
a gyerekek. Plusz még meglepetés ajándékot is kaptak, egy DVD-t, 
képes összefoglalót arról, hogy mivel is töltötték napjaikat a csemeték.

a záró kirándulás programja összhangban állt a mókavár napközis 
tábor tematikájával: a csillebérci kalandpályára látogattunk el. miután 
megkapták a lurkók a mászófelszerelést, végigjárták a gyakorlópályát. 
majd életkoruknak, magasságuknak megfelelő és nehézségű pályák 
közül választhattak. remekül érezték magukat, sajnálták is, amikor 
hazafelé indultunk. gödöllőn fagyizással zártuk táborunkat.

a vidám, nyugodt nyári napokra visszagondolva biztos vagyok ab-
ban, hogy a táborban dolgozó pedagóguscsapatnak és a technikai dol-
gozóknak köszönhetően minden gyermekünk igazi nyári élményekkel 
gazdagodva kezdheti az új tanévet. Köszönjük Jászfényszaru Város 
Önkormányzatának az anyagi támogatását.

JÖVŐRE, VELED, UGYANITT!
Kép és szöveg: Ézsiásné Róka Mária táborvezető
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Tánctábor
a Penczner Pál Közhasznú 

alapítvány 2016. június utol-
só hetében rendezte meg V. 
művészeti táborát.

Berze Évának, az alapítvány 
elnökének jutott eszébe, hogy 
az idei tábor ne a kézműves-
ségről szóljon. Váltsunk mű-
vészeti ágat! a kuratórium 
megtárgyalta az ötletet, és 
meghirdette a tánctábort. 

Nehezen indult a szervezés, hiszen akik eddig a négy táborban részt 
vettek, a kézművességet, az alkotást szerették. Nem csüggedtünk, 
szerveztük tovább, hirdettük a közösségi oldalunkon, plakátokon az 
iskolákban, próbáltunk több és több gyereket elérni. a dátum kije-
lölése előtt felhívtam mindenkit, akiről tudtam, hogy szoktak tábort 
szervezni, hogy ne ütközzön az időpont, ne kényszerítsük a gyereket 
választásra, hogy minél több élmény érhesse őket a nyári szünetben. 
mégis később, a mi kihirdetett hetünkre programot szerveztek. Há-
rom jelentkezőnek kellett visszaadnom a befizetett összeget, azt pedig 
nem tudjuk még kik jelentkeztek volna, ha ez nem történik meg. Ezen 
is túltettük magunkat, pedig a pólókat ekkor már megrendeltük. min-
den résztvevő grafikával ellátott pólót kapott. most pedig elmondhat-
juk a táncoktatás szempontjából ideális volt a létszám. 28 diák tanul-
hatott ezen a héten egy igazán nagyszerű pedagógustól. Napi 4 órában 
Somodi gábor, a goldance Tánciskola oktatója tanította a gyerekeket. 
a gyerekek nagyon megkedvelték gábort. Lazításként játszott velük, 
beszélgettek, limbóztak, a munkában pedig következetesen törekedett 
a 4 koreográfia minél jobb megvalósítására.

a táncoktatás és az étkezés közötti időt kreatív foglalkozásokkal tölt-
hették a gyerekek. Volt gyöngyfűzés, gumigyűrűfonás, festés, rajzolás, 
színezés, origami, divattervezés, baglyos kitűző készítés. Lehetőség volt 
még társasozni, buborékot fújni és az iskola udvarán található játé-
kokkal játszani. Egyik délelőtt a Samsung Smart School épületében a 
tabokkal ismerkedtünk, játszottunk.

a felnőttek segítségünkre voltak a felügyelet mellett a foglalkozások 
megtartásában, fellépőruha elkészítésében, étkeztetések lebonyolításá-
ban, fotózásban, a bemutató megszervezésében. Köszönjük a munkát!

Felnőtt segítőink voltak: Bakóné Koczka Katalin, Balogh Zsuzsan-
na, Baliné Bazsó mária, Berze Éva, Berze Lászlóné, Bugyi István, Jenes 
Fruzsina, Nagy Natália, Somodi gábor, Szabó Lászlóné, Szász anita, 
Tóth Sándorné, Zsadányiné Zombori Tímea.

Köszönjük az önkormányzat anyagi támogatását! Köszönet az isko-
lának! Köszönet a művelődési háznak! Köszönjük a Vágó Bt-nek az 
étkezések biztosítását!

Köszönet Szakaliné Hesz Katalinnak, aki a bemutató végén saját ké-
szítésű tortával vendégelte meg a gyerekeket.

rövid vélemények a táborról:
„Nagyon jó volt! azért tetszett, mert olyan sok barátot szereztem. 

a táncot nagyon élveztem, de gábor tanár bácsi is nagyon kedves volt. 
a játékok sportosak, de mégis tánccal kapcsolatosak voltak. a fellépés 
előtt nagyon izgultam, de mivel ott volt mindenki velem és a tanárok 
is, így nekem minden csodás volt, kivéve a búcsúzkodás. Nagyon tet-
szett a tábor ezért szeretném, ha jövőre is lenne!” – andrea

„Nagyon tetszett, hogy sokat táncoltunk, jó zenékre. Kedves volt a 
tanár bácsi. Sok szép kézműves dolgot is készíthettünk, ami nagyon 
tetszett, abból többet is. Kaptunk pólót is, amit megtarthattunk és 
megmarad emlékbe. Köszönjük! Nagyon jól éreztem magam!” – Nati

„Nagyon tetszett a szervezés, ill. baráti volt az ár. a gyerekeket szak-
képzett táncoktató tanította, kevés idő alatt 4 fajta koreográfiára. 
Változatos volt: nem csak tánc, hanem kreatív foglalkozások is, amik 
lekötötték a gyerekeket.” – réka (szülő)

„Nagyon jól éreztem magam. Sok új tanár nénit ismertem meg. 
Közöttük volt adrián osztályfőnöke is, Kati néni. a legjobb óvodás 
társaimból itt volt Hanna és Klau. a volt óvó nénim is megvendégelt 
bennünket finom sütivel. Imádtam táncolni, ezért szeretném, ha jövő-
re is lenne tánctábor.” – Zsaklin

„a tánc nagyon tetszett, legjobban a puszis. Jó volt a társaság. 
a tanár bácsi nagyon kedves volt. a kreatív foglalkozások közül a gu-
migyűrűs fonást szerettem legjobban.” – Jázmin

Nagyon kedvesek voltak a tanárok. Nagyon tetszettek a táncok! Sok 
új dolgot tanultam. Jók voltak a kézműves foglalkozások, ezt nem le-
het megunni. remélem jövőre is mehetek!!! – Lili

a Penczner Pál tábor az idei évben a táncról szólt, és a 8 éves lá-
nyomnak nagyon tetszett, az első naptól! minden délután részletes 
beszámolót kaptunk a napi eseményekről. Lelkesen, örömmel mesélt a 
(számára idegen) táncot tanító bácsiról, a kézműveskedésről, a vendég-
lői ebédről. megnyugodtunk, oké, akkor tetszik neki, jól telik a hét. 
Péntek délután aztán leesett az állam. 5 nap alatt 4 táncot megtanulni, 
egy olyan csapatnak, akik egyáltalán nincsenek összeszokva, és eddig 
még semmi közük nem volt a tánchoz, korban 6-12 évesek, hát az nagy 
teljesítmény! Köszönjük mindenkinek ezt az élményt! – Ildikó (szülő)

Berze Lászlóné
Fotók: 1, 2, 4: Berze Lászlóné; 3, 5: Jenes Fruzsina

1

2

4
5

3



12 mI ÚJSÁg FÉNYSZarUN? 2016/7

a Jászfényszaru az oktatásért alapítvány díjazottjai 2016

Penczner Pál-díjasok

hagyományainkhoz híven idén is jutal-
mazzuk a kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
tanulókat, akik legyenek bár harmadikosok 
vagy nyolcadikosok, versenyeredményeikkel 
öregbítették az iskola hírnevét, és példát mu-
tatnak társaiknak arról, hogy a szorgalmas, 
kitartó munka, a helytállás meghozza gyü-
mölcsét.

Idén a szokásosnál is több tanulót jutalma-
zunk, hiszen nagyon sok jó helyezést elért di-
ákunk van. Huszonhárman részesülnek 3000 
vagy 5000 forintos könyvvásárlási utalvány-
ban, és megkapják a Bugyi István tanár úr 
által tervezett alapítványi oklevelet.

az aBaCUSaN Bajnokság négy korszak 
technikája versenyen országos döntőt nyert a 
3. c osztály tanulóiból álló csapat, melynek 
tagjai: matányi levente, Kiss gergely, tóth 
netti.

nyers lili a sakkolimpián egyéni 2., csa-
patban 1. helyezést ért el, a szombathelyi 
országos döntőben csapattal 9. lett. Sokol-
dalúságát mutatja, hogy megyei zongoraver-
senyen a zsűri különdíját kapta, és emellett 
kitűnő tanuló.

tanczikó hanna zsuzsanna az e-HoD 
nemzetközi informatikai versenyen a 4. évfo-
lyam kategóriában első lett, a Kalmár László 
matematikaversenyen megyei 3. helyezést ért el.

a matematika területén többen is kiváló-
an teljesítettek, Ézsiás réka napsugár 4. b 
osztályos tanuló a Kalmár László versenyen 
lett megyei első, ugyanott mészáros réka 5. 

b korosztályában 2., bollók lívia a 4.b-ből 
szintén 2. helyezett lett, és a Zrínyi Ilona 
matekversenyen is remekül helytállt, a 10. 
helyen végzett. füle viktória 5. b-s tanu-
ló a Zrínyi verseny 4. helyezése mellett az 
e-HoD nemzetközi informatikai versenyen 
3. helyezést ért el.

balázs léna 5. b osztályos tanuló kiváló 
sakkeredményei mellett (egyéni és csapat 
sakkolimpia megyei 1. hely, Szombathelyen 
csapat országos 9. hely) a Kaán Károly megyei 
természet- és környezetismereti versenyen a 
6. lett. Ugyanezen a versenyen penczner ta-
más 5. c-s tanuló a 3. helyen végzett.

a 7. évfolyamosok közül többen végeztek 
megyei versenyek valamelyikén az eső tíz kö-
zött: Dósa Flóra a Hermann ottó biológia 
versenyen a 4., jávorcsik Csilla ugyanott a 
9., harangozó Albert a Hevessy györgy ké-
miaversenyen a 4., Kollár marcell a 6. lett.

berze Anna 6. b osztályos tanuló a Kaán 
Károly környezet-és természetismereti ver-
seny 3. helyezettje. Kiváló teljesítményt nyúj-
tott a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei 
helyesírási versenyen, ahol 2. lett.

az ötödikesek és a hetedikesek között is 
vannak olyanok, akik több tudományágban, 
művészeti területen értek el kimagasló ered-
ményt. garas ede 7. a osztályos tanuló há-
rom megyei versenyen is az első hét között 
végzett: a Hevessy györgy kémiaversenyen 
3., a Teleki Pál földrajz-földtan versenyen 6., 
a Hermann ottó biológiaversenyen 7. lett.

Kotán eszter a sakkolimpián egyéniben 
4. csapatban első, Szombathelyen csapatban 
országos 9., a Kalmár László matekversenyen 
és a Kaán Károly természetismereti versenyen 
egyaránt 2. helyezést ért el. az arany János 
anyanyelvi versenyen országos 9. lett. víg 
hanna eredménylistája is igazán figyelemre 
méltó: Zrínyi 6. hely, Kaán Károly 5. hely, 
e-HoD 10. és arany János anyanyelvi ver-
seny országos 12. helyezés.

mészáros hanna zorka és nagy levente 
a természettudományok mellett a képzőmű-
vészetben kiválóak. hanna a Kaán Károlyon 
elért 4. hely mellett a Vágfalvi ottó képző-
művészeti versenyen, Balatonfűzfőn kor-
osz tályában első lett. levente nemzetközi 
grafikai biennálén díszoklevélben részesült, 
Balatonfűzfőn 2. lett. matematikából is re-
mekül teljesített, a Zrínyin 14., a Kalmáron 
3.-ként végzett.

a sportolóink közül kimagaslottak a birkó-
zók eredményei. baráth Konor 3. c osztályos 
tanuló kötöttfogásban a területi bajnok, a 
Jász Kupán első, az országos diákolimpián 5., 
a magyar korosztályos bajnokságon 6.

bozsovics Krisztián 5. b osztályos tanuló 
szabad- és kötöttfogásban is kiváló, a diák-
olimpián 2. és területi bajnok szabadfogás-
ban, valamint területi 2. kötöttfogásban.

minden jutalmazottnak szívből gratulá-
lunk, és köszönjük felkészítőik elhivatott 
munkáját.

Nagy Józsefné kuratóriumi tag

A penczner pál Alapítvány ebben a tanévben is két tanulót jutal-
mazott meg eredményes munkájukért.

horváth áron 5. b osztályos tanuló évek óta kimagasló művészeti 
tevékenységet folytat a népzene terén cimbalom hangszeren, modern 
zene is közel áll hozzá: a gitár, dob bűvölője. a Fölszállott a páva elő-
döntőjébe bejutott. a Fény Fesztiválon arany minősítést kapott. az 
iskolai tanulmányát jeles eredménnyel zárta. a további munkád során, 
amikor esetleg nehezebben mennek a dolgaid, jusson eszedbe a követ-
kező gondolatsor, amelyet útravalónak bocsátok át neked.

„A tehetség olyan, mint a sportolónál az erő. Sokféle adottsága lehet az 
embernek, mégsem lesz senkiből világbajnok pusztán azért, mert magas
nak, erősnek, gyorsnak született. A munka teszi a sportolót, a művészt 
pedig a munka, a technika, a szorgalom.”

Jutalmad: Nógrádi gergely könyve és Nógrádi gábor regénysoroza-
ta, valamint az egyik regény filmesített feldolgozása.

amikor nem zenélsz, bízom benne, e regények olvasásával is jó él-
ményekben lesz részed!

Fogadd sok szeretettel! gratulálok!

a másik díjazott borbély viktória végzős diák, 8.b osztályos tanu-
ló. Őt a tanulmányi munkájáért díjaztuk. Intézményünkben ő írta a 
legjobb eredménnyel a középiskolai felvételit. mi előzte meg az ide 
vezető utat?

· Nyolc éven át kitűnő, illetve jeles tanulmányi munka, példamuta-
tó magatartás, szorgalom.

· megyei tanulmányi versenyeken jó helytállás: Hevessy kémia, 
Kalmár László matemetika, Zrínyi matemetika: 8. hely

· ECDL vizsga 4 modul

Egyéb vetélkedőkön is lelkesen szerepelt:
· Jó tanuló, felkészült túrázó 2. hely
· Szülőföldünk, a Jászság honismereti verseny 3. hely
gratulálok eredményeidhez! Útravalóul a következő gondolatokkal 

búcsúzom tőled:

Bármilyen okosnak születik is valaki, az csak útravaló. akkor tudod 
felhasználni, ha előbb jó fegyvert kovácsolsz a gondolataidból.

Jutalmad egy tablet, legyen útitársad tanulmányaidhoz!
Fogadd sok szeretettel! Kellemes vakációt és sok sikert kívánok a kö-

zépiskolai tanulmányodhoz!

Penczner Pál
Közhasznú Alapítvány nevében

Szabó Lászlóné kuratóriumi tag
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A Jászfényszaruért Alapítvány jutalmazottjai
a jászfényszaruért Alapítvány kuratóriumának döntése alapján a 

2015/16-os tanévben nyújtott kimagasló tanulmányi eredményük és 
versenyeredményeik alapján a következő tanulók vehettek át könyvju-
talmat Basa Éva kurátori tagtól a ballagáson:

bodnár johanna: Kazinczy-díj
a magyar nyelv terén nyolc éven át nyújtott kimagasló teljesítmé-

nyéért, a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei fordulóján 
elért 15. helyezéséért vehette át az ezüstből készült érmet.

hornyák boglárka: Kiemelkedő eredményeket ért el a zene és nép-
tánc területén. IV. Jász-Nagykun-Szolnok megyei furulyaverseny 3. 
helyezés (2009). VII. országos Czidra László furulyaverseny területi 
válogatója Debrecen: max. pontszám (2010). országos Zeneiskolai 
Barokk fesztivál 3. helyezés, Hatvan (2011). VI. megyei Kamarazenei 
Fesztivál furulya-trió 3. hely, duóval Kiemelt nívódíj (2011). Nem-
zetközi Furulyaverseny Érsekújvár, Szlovákia Ezüst minősítés (2015). 
Heves és Szolnok megyei furulyaverseny 1. hely (2015). III. Nemzet-
közi  Zongorafesztivál Törökszentmiklós Különdíj (2012).

Ének kategóriában: Nemzetközi gyermekzenei Fesztivál Bp. ezüst-
érem (2009). Nemzetközi gyermekzenei Fesztivál Bp. 3. hely (2010).

Cseszkó lili: ritmikus gimnasztika sportban elért kimagasló ered-
ményéért.

székely márk: versmondó tevékenységéért, mely során a Kicsi óriá-
sok döntőjébe jutott, ill. Jászárokszálláson nívódíjat kapott, valamint 
a Teleki Pál országos földrajz-földtan verseny megyei döntőjén elért 
12. helyért.

szénási sándor: versmondó tevékenységéért: a megavers országos 
televíziós versmondó verseny kétszeres középdöntőse, bejutott a regö-
sök húrján országos versmondó gálára.

pál bence: matematika és kémia tantárgyból nyújtott eredményeiért: 
Kalmár László országos matematikaverseny megyei döntőjén: 1. hely. 

Zrínyi Ilona országos matematikaverseny megyei döntőjén: 15. hely. 
Hevessy györgy országos kémiaverseny megyei döntőjén: 2. hely.

Kovács lilla: a sakk és matematika terén nyújtott kimagasló ered-
ményéért: Szolnok Egyéni Diák Sakkolimpia III. korcsoport 1. hely. 
Szolnok Csapat Diák Sakkolimpia 1. hely. miskolc országos Egyé-
ni Diák Sakkolimpia Bajnokság 8. hely. Szombathely Csapat Diák 
Sakkolimpia 9. hely. Hajdúböszörmény magyar Korcsoportos Egyéni 
rapid Sakkbajnokság 1. hely. Kalmár László országos matematikaver-
seny megyei döntőjén: 3. hely. Kotánné Kovács Tímea

A diákönkormányzat a 2015/16-os tanévben végzett kimagas-
ló közösségi munkájáért, példamutató magatartásáért, a programok 
megszervezésében való aktív részvételéért tűzzománc medállal (mely 
Szpisják Pál tanár úr alkotása) és 5000 Ft-os könyvutalvánnyal ju-

talmazta Patkós andrea diákpolgármestert. rácz Patrik diákpolgár-
mester helyettes és Palotai Stella DÖK-titkár a diákpolgármestert és 
a diákönkormányzatot segítő aktív és lelkiismeretes munkájáért 5000 
Ft-os könyvutalványban részesült. Kotánné Kovács Tímea

Tanévzáró szentmise

A Diákönkormányzat elismerései

Fotók: G
lonczi Rudolf

A ballagási ünnepség fotóit G
lonczi Rudolf készítette
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óVodai híreK
Gyerekszáj, avagy az óvodában nem történt semmi különös

A szivárvány óvoda gyűjtéséből.
Játszunk. Buszon utazunk, fantáziálunk, 

mit is látunk az ablakból.
Ott egy őzike – mondom.
az egyik kisfiú így kiált: Hozom a puskát!

Óvó néni!
Leszel a kislányom?

a fiúk már egy ideje rendetlenkednek.
r. nem hallgat az óvó néni kérésére.
az egyik kislánynak elfogy a türelme:
Ha nem csinálod, amit az óvó néni mond, ak

kor én megyek oda. De én most jó időszakban 
vagyok!

P. mint apuka így panaszkodik az „orvos-
nál”: Ragyog a szeme, olyan karikás, meg csíkos.

Sok-sok mondókát, verset, dalt ismerünk 
meg. Pontos szövegmondás nem mindig si-
kerül. a régi dalok új köntösben:

Sej haj denevér, bennünk van a bikavér.
Jöjj ki napocska, itt a pálinka.
Tekeredik a kígyó, rétest akar enni.
Mese mátka. Hajjaj!

a mesék időnként kissé másképpen szól-
nak. Egy kisfiú meséli a Vajaspánkó című 
mesét: Meg ne egyél ordas farkú!

B. a Hófehérkét meséli apró változtatások-
kal. mondhatjuk úgy is: meséből ki, mesé-
be be. És a juhász mondta, hogy elmegy vele. 
A boszorkány szétnyitotta az almát és benne 
volt a kukac. Haza jöttek a törpök és felránci
gálták Hófehérkét.

a kiskakas így menekül meg az égő kemen-
céből: Ereszd ki begyem a vizet, hadd oltsa el 
a szüzet.

A gyerekek elszólásait összegyűjtötte, fotók:
Földvári Edit

Ha nagy leszek…
részletek a Szivárvány Óvoda búcsúzó nagy-

csoportosainak jövőt illető terveiből 2016-ban.
- Hivatásos katona vagy rendőr leszek. nem 

akarok megnősülni.
- az lesz a feleségem, akit szépnek látok.
- rendőr leszek, ha felnövök. Szeretnék egy 

gyereket és egy szerelmet.

- Tornász leszek a Fővárosi Nagycirkusz-
ban.

- Vagy óvó néni, vagy balettos leszek. Jász-
fényszarun emeletes házban fogok lakni.

- apukám azt szeretné, ha ügyvéd lennék, 
szóval vagy ügyvéd, vagy óvó néni.

- X. Y. lesz a férjem, ez ennyire egyértelmű.

Kívánjuk, hogy teljesüljön mindaz, amit 
megfogalmaztatok.

A terveket, álmokat lejegyezték a Csigabiga 
csoport óvó nénijei: Kati és Zsuzsi

Mindezt összegyűjtötte és közreadta:
Földvári Edit

2016. július 16-án Heréden lépett fel a Fehér akác Népdalkör a 
Népdalkörök Találkozóján. Kép és szöveg: Dávid Ildikó

Július 2-án a jászfényszarui amatőr együttesek is hozzájárultak a 
jászdózsai falunapok sikeréhez. a Fortuna Együttes Viaszkvirág című 
előadása (képünk) mellett Jáger János és barátai zenéje is szórakoztatta 
a közönséget. Katinka

Népdalkörös vendégszereplésJászdózsai falunapok
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2016 nyara eddig igen izgalmas képzőmű-
vészeti kiállításokat tartogatott az arra fogé-
konyak számára. a régi Kaszinó étterem és 
kávézó júniusban dr. Szepessy Béla, majd 
júliusban tanítványa, Kun Péter tárlatának 
adott és ad helyet.

Dr. Szepessy Béla grafikusművész, a Nyír-
egyházi Egyetem intézetigazgatója. Nemzet-
közileg elismert és díjazott alkotó, aki a hazai 
képzőművészeti szféra meghatározó alakja. 
Habilitációs védése előtt pár nappal hozta el 
hozzánk hatalmas méretű, roppant részletes-
séggel kidolgozott és megmunkált tusrajzait, 
illetve linóleummetszeteit. olvasottsága ré-
vén témái igen szerteágazók, a mitológiától 
elindulva a történelmi témákon keresztül 
egészen a groteszkig.

Nagy örömömre szolgált, hogy én mond-
hattam a kiállítás megnyitóbeszédét. a han-
gulatot Horváth Áron fokozta cimbalom-
játékával. Ezek után a mester tárlatvezetést 
tartott, ahol rengeteg érdekes dolgot tanulha-
tott a közönség.

Egy bő hónap elteltével július elején egy 
ifjú „Szepessy tanítvány” Kun Péter egyedi 
és sokszorosított grafikáiból, valamint akva-
relljeiből nyílt kiállítás. a salgótarjáni szü-
letésű, jelenleg Kazáron tanító Kun Péter is 

többszörösen díjazott alkotó, hazai, illetve 
nemzetközi biennálék és triennálék rendsze-
res szereplője, a Jászfényszarui művésztelep 
oszlopos tagja. maldrik gábor megnyitóbe-
szédével, Hornyák Boglárka és Patkós Vivien 
pedig zenei betétekkel tette teljessé a kiállítás 
megnyitóját.

Kun Péter képei augusztus 18-ig tekinthe-
tők meg az étterem nyitvatartási idejében.

Bugyi István József · Fotók: Glonczi Rudolf
Reprodukciók: az alkotó engedélyével

MűVészeTi KiállíTásoK
Mester és tanítványa egy térben!

Kun Péter: Sabariai kút

Szepessy Béla: Útjaink

Tulipánvarázs
még megtekinthető Erdélyi anikó Tulipánvarázs című kiállítá-

sa a művelődési házban. a június 9-én tartott megnyitót Hornyák 
Boglárka  furulyadallamai tették színessé, majd többek között a nők 
emberiséget, emberséget, lelkiséget megőrző fontos szerepéről és a me-
ditálásról beszélt az alkotó, akinek vezetésével közösen meditáltunk 
Földünkért. mindenkinek jó szívvel ajánlom a nagyszerű tulipán raj-
zokat, hiszen a tulipán a Teremtő, a Szent Hármasság jelképe.

„Utolsó szent örökségünk ez, amit senki tőlünk el nem vehet: népmű
vészetünk ősi titka. Isten adta, tündér ihlette, ember álmodta örökség ez, 
melynek egyetlen tulajdonosa a Magyar, bárhol éljen is.”  (Wass Albert)

Katinka · Fotó: Glonczi Rudolf
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Megkérdeztük: mit is csinál egy leendő gyógytornász?
örömmel tudat-

juk, hogy jelenleg 
még csak szűk ré-
tegre korlátozva, 
jászfényszarun az 
egészségügyi szol-
gáltatások köre is-
mét bővült. 

nyári munkára 
az idősek ottho-
nában alkalmaz-
zuk gyóni boglár-
kát, aki a szegedi 
tudományegyetem 
egészségtudomá-
nyi és szociális 
Képzési Kar utolsó 
éves gyógytornász 

szakos hallgatója. A záróvizsgája után ter-
mészetesen szakmájában szeretne elhelyez-
kedni. Az idősek otthona beteg lakóinak 
mozgatása, tornáztatása jó alapot biztosít 
számára a pályakezdéshez.

Mit is csinál a gyógytornász?
Főként az emberek mozgásszervi problé-

máival foglalkozik. mozgatással, masszázzsal, 
elektroterápiával kezeli a beteget. részt vesz 
bizonyos betegségek megelőzésében, illetve 
kezelésében/rehabilitációjában. Vizsgál, kezel 
és tanácsokat ad. Szakterülete lehet a belgyó-
gyászat, ortopédia, traumatológia, neuroló-
gia, reumatológia, gyermekgyógyászat.

a főiskolai tanulmányokat alapozó tár-
gyakkal kezdjük, mint az anatómia, élettan, 
biokémia, mikrobiológia és az orvosi latin. 
Később megismerkedünk a fizioterápiás ala-
pozó tantárgyakkal, mint például a funkcio-
nális mozgáselemzéssel (a mozgások pontos 
létrejöttének tudománya), mozgásvizsgálat, 
manuálterápia, elektroterápia, masszázs és 
a lágyrészmobilizációs technikák. a klinikai 
alapozó tantárgyakat, illetve a terepen szer-
zett gyakorlatot sikeres szigorlat letétele után 
kezdhetjük meg. rengeteg érdekes szabadon 
választható tantárggyal is megismerkedhe-
tünk, többek között belekóstolhatunk a lo-
vaglás alapjaiba, aquaterápiába (a vizes közeg 
milyen hatással bír a mozgásra, izmokra stb.), 
proprioceptív tréningbe (egyensúly fejleszté-
se), autogén tréningbe (bizonyos relaxációs 
technikákat foglal magába).

a szaktárgyakon kívül tanulunk még pszi-
chológiát is, hogy minél komplexebben tud-
juk kezelni a hozzánk fordulókat.

az elméleti tudáson kívül nagy hangsúlyt 
fektetnek a gyakorlati tudásra is. Több éven 
keresztül tanuljuk, hogy hogyan nyúljunk a 
betegekhez, hogyan kivitelezzük a fogásokat 
pontosan. a szak elvégzéséhez elengedhetet-
len a mozgás és az emberek szeretete.

a képzés után lehetőség adódik a tovább-
tanulásra különböző mesterképzéseken (fi-
zioterápia, komplex rehabilitáció, humán 
kineziológia), de rengeteg lehetőség adó-

dik különböző továbbképzések elvégzésére 
is (manuálterapeuta, sport fizioterapeuta, 
dorn módszer – gerincbántalmak kezelésére 
alkalmazzák, mcKenzie-módszer, Schroth-
módszer stb.).

a gyógytornászokat a rehabilitációtól a 
wellnessig sok területen várják. Kórházakban, 
klinikákon, idősek otthonában, rendelőinté-
zetekben és otthonápolási szolgálatoknál is 
el tudunk majd helyezkedni. a betegellátás 
mellett gyógytornászokat wellness közpon-
tokban, fitnesztermekben, egészségturizmus-
sal foglalkozó intézményekben és a gyógyfür-
dőkben is alkalmaznak. 

Milyen indíttatásból választottad ezt a 
szakmát?

már gyermekként igazi örökmozgó vol-
tam. Szeretem a sportokat, illetve a biológi-
át, természettudományokat. Édesapám sokat 
foglalkozott gyógynövényekkel, és rengeteg 
könyve volt masszázs témában. azt hiszem, 
valahol ő ösztönzött erre a hivatásra. Kö-
zel állok a természethez és a sportokhoz is. 
Többek között kipróbáltam a vadvízi eve-
zést, siklóernyőzést és búvárkodást. Voltam 
Törökországban, ahol egy gyermek rehabi-
litációs intézményben önkénteskedtem. Itt 
életre szóló barátságot kötöttem több török 
gyógytornásszal.

Kívánjuk, hogy munkája sok örömet 
nyújtson a számára, tervei, céljai, álmai 
megvalósuljanak, pályafutása sikeres legyen!

Idősek Otthona dolgozói

Gyóni Boglárka

Siklóernyőzés

Tornáztatás az Idősek Otthonában

helyi termelők, helyi termékek – FelhíVás
Kedves helyi termelők és kézművesek!

A 2016. augusztus 19-i ünnepségen
jászfényszaru város bemutatkozási lehetőséget szeretne adni

helyi termelőKneK És KÉzműveseKneK.
szeretnénk, hogy minél többen megismerjék a helyi értékeket!

Kérjük, amennyiben szeretne élni ezzel a lehetőséggel, jelentkezzen
a Petőfi Sándor művelődési Ház és Könyvtár telefonszámán:

57/422-265 személyesen vagy
a Jászfényszaru Városi Könyvtár facebook-oldalán üzenetben.

a jelentkezéshez szükséges: név, a kiállítandó munka, helyigény, 
termék megnevezése, elérhetőség.
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A kirándulás résztvevői ...és a gyermekkuckója

A Retro Design Center bejáratánál A leányfalui könyvtár felnőtt részlege...

A hónap értéktári érdekessége

egy nap a Visegrádi-hegység lábánál

tanácsi jegyzőkönyvi kivonat 1854-ből
„az 1854-ik évi Junius 26-án Főbíró Bedekovich Lőrinc úrnak el-

nöklete alatt tartott Tanácsi közülésbűl 
a 113. sz. alatt elnök főbíró úr hivatalosan előadja, miként mind-

szenty plébános Kovách Ferencz úrnak lesz érkezése folytán közösen 
abban egyeztek meg: hogy tisztelendő plébános úrnak évenkénti 8 
szekérszéna és 300 kive nád illetményét eddig természetben szolgálta-
tott ki, ezek helyett a kaszálók tagosítása alkalmával megalapított elv 
szerint 800 négyszög öles szabályozási holdakban 12 hold fog a többi 
illetőségei mellett kimértetni ekként egyszer mindenkorra használatá-
ba bocsájtatni”

a jegyzőkönyvi kivonatot „Város fő biró Bedekovich Lőrinc  Ficzek” 
főjegyző saját kezűleg írta alá, az okiraton a város  viaszpecsét lenyo-
mata (1846), valamint Kovách Ferenc plébános saját kezű aláírása és 
az egyházközség viaszpecsét lenyomata látható.

az okirat alapján most már biztosra állíthatjuk, hogy ifj. Bedekovich 
Lőrinc (Jászkun kerületi másodföldmérő, Jász kerületi földmérő, szü-
letett: Jászfényszaru, 1788. augusztus 8. meghalt: Jászfényszaru, 1857. 
október 2.) Jászfényszaru város főbírája volt 1854-ben.

a jegyzőkönyvi kivonat teljes terjedelemben a Városi Értéktárban 
megnézhető.

Tóth Tibor

május 30-án autóbusszal indultunk Jászfényszaruról úti célunk felé 
a festői Dunakanyarba. a délelőttöt Szentendrén töltöttük. Elsőként 
a retro Disegn Center múzeum kiállítását tekintettük meg, ahol a 
70-es, 80-as évekbe csöppentünk. a múzeum belső és külső terein a 
korra jellemző használati eszközöket, játékokat, autókat lehetett látni.

a mikroCsodák múzeumában ámulattal szemléltük mikola 
Szjadrisztij Kijevben élő művész mikroszkóp segítségével aranyból ké-
szített alkotásait, amelyek ugyancsak mikroszkóp segítségével voltak 
láthatók.

Utunk következő állomása a Kovács margit múzeum kerámia-
ki állítása volt. a magyar kerámiaművészet kiválóságának szemet- 

lelket gyönyörködtető alkotásai felejthetetlen élményt adtak mind-
annyiunknak. Piknikkosárból ebédeltünk a Duna partján, Leányfalun, 
ahol meglátogattuk a ravasz László Könyvtárat, mely a felújított 
 Klein-villa épületében kapott helyet. megtekintettük a művelődési 
ház Faluház modern épületét is, betekintést kaptunk a kulturális prog-
ramokról. a visszaúton még tettünk egy sétát Szentendre hangulatos 
utcáin, és megkóstoltuk a híres-neves kézműves fagyit.

a kirándulást Jászfényszaru Város Önkormányzata, valamint a Petőfi 
Sándor művelődési Ház és Könyvtár finanszírozta.

a résztvevők nevében is köszönettel:
Sugár Istvánné · Fotók: Nagy Ildikó, Sugár Istvánné
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Ötvenéves osztálytalálkozó

egy kedves találkozó

Bérmálkozás Jászfényszarun

Június 4-én az 1966-ban végzett 8. b osz-
tály 50 éves osztálytalálkozót tartott. az 
osztálytársak közül 17-en jöttek el az ország 
különböző részeiről. az osztályfőnöki órán 
megemlékeztünk az elhunyt társainkról, 
a 35-ös osztálylétszámból 11-en már nem 
élnek. Jelen volt az osztályfőnökünk, Ézsi-
ás Istvánné, valamint tanáraink Zsámboki 
László és felesége. a Kohári házaspár levélben 
üdvözölte az osztályt, és néhány jó tanáccsal 
látta el. az este jó hangulatban zajlott, fel-
idéztük a régi szép emlékeket, csínytevéseket. 
megnéztük a régi naplót, valamint az előző 
osztálytalálkozók képeit. Végül egy kellemes 
vacsorával és egy tortával ünnepeltünk.

Szöveg: Kutiné Boros Mária és Kiss Tibor, 
szervezők · Fotó: Papné Kiss Judit

Június 5-én Buda Péter kanonok, helynök atya, az egri Érseki Papne-
velő Intézet rektora 21 jászfényszarui és pusztamonostori katekétának 
szolgáltatta ki a bérmálás szentségét.

Katinka 
 Fotó: Pető István · Bérmálási képek a Mindenszentek plébánia 

Facebook-oldaláról tölthetők le.

Ötven év nagy idő,
egy fél emberöltő,
osztálytalálkozó?
– szívet melengető.

Nagy a várakozás,
ki részt akar venni,
ritka az alkalom,
– oda el kell menni.

mindenki igyekszik,
gyűjti emlékeit,
mit akar mondani,
és közzé akar tenni.

aki hivatalos,
mind ott akar lenni,
igyekszik időben,
– nem illik elkésni.

Nagy az ováció,
örömkönny is csordul,
ezt is megértük hát,
és lesz egy szép napunk.

Névsorolvasással
kezdődik az óra,
rövid beszámolók
egymás után sorba’.

– Emlékezünk kicsit,
kik nem lehetnek velünk,
élők és elhunytak,
őket felidéztük.

Nem maradhatott el
a közös fényképezés,
hogy maradandó legyen,
ez a szép ünneplés.

Közös vacsorával
zárult a találkozó,
ahol sok finom étek,
asztalon található.

marika és Tibor,
a két kedves szervező,
köszönjük a szép napot,
amit nekünk összehozott.

Búcsúzó ölelés
kijár mindenkinek,
örömünnep volt ez,
ki tudja, lesz-e még ilyen?

Jászfényszaru, 2016 június 7.
Zsámboki László
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Az 1981ben végzett 8. a osztály. Akik részt vettek: Gyanis Györgyi, Szeder Magdolna,
Serfőző Melinda, Buzás Gyula, Molnár Imre (osztályfőnök) Tűzkő Erika, Szénási Róbert,

Bukó János, Kollár Ferenc, Helle Csaba, Farkas László, Fekete Imre, Basa Gabriella, Nagy Imre, 
Gajdics Pál, Tóth Zoltán, Kollár Sándor, Fábián Mária, Nagy István, Pető Ildikó.

Nem tudtak eljönni: Buzás Attila, Marton Zoltán, Szabó Marianna.

35 éves
osztálytalálkozó

hányas vagy?

A kemence ünnepe

2016. július 2-án 35 éves osztálytalálkozót 
tartottunk Jászfényszarun. a Nagyiskolában 
osztályfőnöki órával kezdtük, majd a Taní-
tók emlékművénél koszorút helyeztünk el. 
Sajnos két osztálytársunk már nem lehetett 
velünk, Ugrics Erzsébet és Horváth gabriel-
la. Sírjukra koszorút tettünk, és csendes fő-
hajtással emlékeztünk rájuk.

Ezt követően a Faházban elfogyasztottuk a 
Vágó Bt. által kiszállított vacsorát. Beszélget-
tünk, majd hajnalig mulattunk. Nagyon jól 
sikerült, s remélem, mindenki egyetért, hogy 
5 év múlva veletek ugyanott! 

Fábián Mária

Hányas vagy? 66-os vagy 67-es? akkor 
mi félszavakból is megértjük egymást. még 
voltál kisdobos, úttörő, KISZ-tag. Tartottak 
neked őrs-, raj- és csapatgyűléseket, számhá-
borúztál a Sárkánygödörnél. minden ünnep-
ségen vigyázban álltál, amikor a csapatvezető 
elkiáltotta magát, hogy 1134. számú Ságvári 
Endre Úttörőcsapat vigyázz, zászlónak tisz-
telegj! Nyaranta táboroztál, túráztál vándor-
táborban. Sorakoztál a reggeli zászlófelvo-
násokon, ültél a tábortűz körül, énekelted 
gitárkísérettel a mozgalmi dalokat, voltál 
éjszakai őrségben, szerepeltél Ki mit tud?-
on és szidtad a szakácsot a rettenetes kajáért. 
Hányas vagy? 66-os vagy 67-es? akkor kis-
iskolásként többször voltál matinén a mozi-
ban. Volt takarékbélyeged, rendszeresen vásá-

roltad 2 Ft-ért a Pajtás újságot és a Kockás 
magazint Zsámboki tanár úrtól. Színjátszós 
voltál, zenekaros, esetleg sportoltál? a sok 
elfoglaltság nem fért meg egymás mellett. 
Hányas vagy? 66-os vagy 67-es? akkor ír-
tál fogalmazást és rajzoltál képet a Nagy 
októberi Szocialista Forradalom emlékére. 
Köszöntöttél szovjet pajtásokat, ünnepel-
ted az auróra cirkálót, a három tavaszt, a 
Tanácsköztársaság dicsőséges 133 napját. 
Volt emlékkönyved és írtál is másokéba. 
Hányas vagy? 66-os vagy 67-es? akkor 
volt zsebrádiód, mK 27-es magnód, recse-
gő felvételeid TDK kazettán, féltve őrzött 
nagy- és kislemez gyűjteményed. a Pajtás 
újságból kivágott posztereket ragasztot-
tad a szobád falára. Hallgattad az aBBa-t, 

Boney m-t, Neotont, Piramist. Hordtál 
kék iskolaköpenyt a piros nyakkendődet 
pedig kifúrt gubaccsal fogtad össze. Néz-
ted a tévében a Tízen Túliak Társaságát és 
szombatonként az Egymillió fontos hang-
jegyet. a hétfői adásszünet után türelmetle-
nül vártad a keddi sorozat következő részét. 
Hányas vagy? 66-os vagy 67-es? akkor mára 
már, bármit is csinálsz, reméljük megtalál-
tad az utadat és bölcsen szemléled a világot. 
Hányas vagy? 66-os vagy 67-es? akkor lassan 
már felnőnek a gyermekeid, akik okosak és 
szépek.

Hányas vagy? 66-os vagy 67-es? akkor 
mára már letűnt világban nőttél fel, de ne 
feledd a múltad, mert az is a tiéd!

Tűzkő Erika

a fényszaruiak baráti egyesülete kezdeményezésére és rendezésé-
ben, a Jászfényszaruért alapítvány csatlakozásával 2016. augusztus 
20-án (szombaton) délután 15.00 órakor a Kiss józsef helytör-
téneti gyűjteménynél (Somogyi Béla u. 24.) hatodik alkalommal 
rendezzük meg a kemence ünnepét.

az elmúlt évhez hasonlóan németh ákos pékmester és víg Antal 
fűtőmester, valamint segítőik közreműködésével bemutatjuk a ha-
gyományos kenyérdagasztást és sütést. az udvari kemencében sült új 
kenyeret mindenki megkóstolhatja.

a szellemi táplálékról 16 órától gödöllőről ürmös zsolt humo-
rista, író gondoskodik, aki 1994-ben a magyar Televízió Humorista 
kerestetik műsorának különdíját nyerte. 2006-ban a magyar rádió 
Humorfesztiválján szerzői kategóriában a magyar rádió díját kap-
ta. Íróként és szerkesztőként működik közre a rádiókabarékban és 

 számos televíziós szórakoztató műsorban. Így: Bagi Iván és Nacsa oli-
vér, Fábry Sándor műsorainak kreatív írója, a Hócipő szatirikus lap 
munkatársa, a mikroszkóp Színpadon stand-up comendy műsorokat 
állított színpadra. 2010-ben Varga Ferenc Józseffel megalapította a 
Stand Up Brigád humorista társulatot, melynek művészeti vezetője. 
Társulata 2013-tól a Bethlen Téri Színházban talált otthonra.

a rendezvényt anyagilag Jászfényszaru Város Önkormányzata és a 
Jászfényszaruért alapítvány támogatja. egy kellemes délutánra sze-
retettel várunk minden érdeklődőt.

Tóth Tibor · A fotót Ürmös Zsolt bocsátotta rendelkezésünkre.

Ürmös Zsolt humorista, író fellépés közben
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Varga Vadfarm

Sószoba kisokos

Újságunk korábbi lapszámában bemutat-
kozott Varga márk, aki három éve költözött 
Jászfényszarura. a Jászfényszarui Földtulaj-
donosi Közösség hivatásos vadászaként dol-
gozik településünkön. Érdekes vállalkozásba 
kezdett, erről kérdeztük.

Vadfarmot hoztál létre Jászfényszarun. Mi 
adta az ötletet?

Foglalkozásomból adódóan a vadállatok 
utáni érdeklődés, szeretet hozzátartozik a 

mindennapjaimhoz. Szerettem volna valami 
izgalmasat, nem mindennapit csinálni. Ezért 
választottam a vaddisznó tartást, melynek 
megvalósítására a Fiatal gazda pályázat kere-
tében került sor.

a farm építését januárban kezdtük a Jász-
fényszaru határában lévő tanya területén. a 
vaddisznókat természetes közegüknek meg-
felelő körülmények között, szabadtartású 
rendszerben speciális kerítéssel ellátott kifu-

tókban tartjuk. Tíz koca és egy kan képezi a 
törzsállományt, melyek együtt alkotnak egy 
„családot”, kondát.

mivel vadállatokról van szó, így szaporo-
dásuk zárt tartás mellett nehezebb, a biz-
tonságos és sikeres utódnevelés érdekében 
márciustól júniusig a többiektől elzárt fialó 
karámokban különítjük el a vemhes nőivarú 
egyedeket, kocákat. Ideális tartási körülmé-
nyek kialakítása mellett kocánként átlagban 
öt szaporulat várható. az évi szaporulat négy 
hónapos korban, a kocák kifutóra engedé-
se előtt leválasztásra kerül, mivel fennáll a 
beltenyészet és a terület túltartottságának 
veszélye. a malacok külön kifutón kerülnek 
öregbítésre, másfél éves korukra válnak érté-
kesíthetővé. 

2016. augusztus 30-án 16 órától szeretettel 
várunk minden kedves érdeklődőt, akik sze-
retnének bepillantást nyerni a Varga Vadfarm 
életébe. a tanya Jászfényszaru, 028/5 helyraj-
zi szám alatt található, a könnyebb megköze-
lítés érdekében a jelentkezőket 16 órakor a 
Városháza előtt várjuk, és vezetjük el a hely-
színre. a résztvevők a kifutón belülről ismer-
kedhetnek az állatokkal, etethetik az ezévi 
szaporulatot (malacokat). Szeptembertől elő-
re egyezetett időpontban szívesen fogadjuk a 
látogatókat. Érdeklődni a +36-20/496-5170 
telefonszámon lehet.

Kép és szöveg: Karizs Evelin

Mire ajánlott?
iskola, óvoda, bölcsőde kezdés előtt, az immunrendszer erősí-

tésére, így a gyermek a közösségbe kerüléskor nehezebben, vagy 
egyáltalán nem kap el légúti betegségeket.

Mikor érdemes sószobázni?
a Sóbanjó száraz befújásos sóterápiát a következő problémák meg-

előzésére, kezelésére ajánljuk: megfázás, köhögés, légcsőhurut, 
hörghurut, dohányzás, orrdugulás, arc-, homloküreg-gyulladás, 
fülgyulladás, hangszálgyulladás, asztma, allergia, szénanátha, ek-
céma, pikkelysömör, krupp.

egy kúra 10 vagy 20 kezelést jelent, 
problémától függően. 1 kezelés 50 perc.

A légtérben natúr bányasó lebeg, de 
különleges állapotban: a szemcsenagysága 
0,5 és 5 mikron közötti és ionizált. Vagy-
is nem molekuláris nátriumclorid, hanem 
nátrium és klór ionok. A szemcseméret 
azért fontos, mert a sónak le kell jutnia 
a kishörgőkbe, melyeknek a „bejárati aj-
taja” mindössze 5 mikron átmérőjű. az 
ionizáció pedig növeli az eljárás hatásfokát. 
ezeknek a technikáknak köszönhetjük, 
hogy valóban hatékonyak vagyunk.

Hogyan hat?
· a száraz sóaeroszol megtisztítja a légutakat a virágportól és a ház-

tartási allergénektől (házipor, virágpor, nikotin, állati szőrszálak, 
penészgombák, szennyeződések, baktériumok stb.) 

· 3-4 alkalom után válik elérhetővé, hogy csökken a köhögés, köny-
nyebbé válik a köpetkiválás, az hígabbá, világosabbá és tisztábbá 
válik. Így gyorsabban és könnyebben távozik az orrjáraton keresz-
tül.

· Egyre könnyebbé válik a légzés, lecsökken a nehézlégzés, mélyebb-
ről vesszük a levegőt, megszűnik a nehézlégzés és a fulladás.

a beteg nyeresége óriási: nincsenek rohamok, nem kell injekció, 
gyógyszer alig-alig vagy egyáltalán nem szükséges, nincs mellékhatás, 
nincs szenvedés, nincs betegszabadság!

Mi a különbség a hagyományos inhalációk és a száraz befújásos te-
rápia között?

a hagyományos inhalációs eljárásokban a hatóanyag – a só – víz-
hez van kötve, vízben oldott és azt párologtatva inhalálnak. Ebben az 
esetben azonban a hatóanyag páratartalma 95 %-tól is magasabb, és 
ennek köszönhetően a hatóanyag nem jut le a tüdő mélyére – a kishör-
gőkbe és a léghólyagocskákba, ahol a gyulladt és görcsös állapot van, 

és ahol a betegség gyógyítható, hanem kitapad 
a légutak falán.

a „Sóbanjó”-terápiában a só (natúr bányasó) 
egy szem vizet sem „lát”. Egy „malomban” ap-
rítjuk finomra, hófehér, száraz sóködöt képez-
ve, és így porlasztjuk be a légtérbe. Így garan-
táltan lejut rendeltetési helyére.

a sótéglákból épített inhalációs „kamrákról” 
pedig nem célszerű sok szót írni, nincs ben-
nük egy szem hatóanyag sem. (Hacsak nem 
helyeznek be egy „Sóbanjó” klímagépet). De a 
sóbányákban sem lenne lebegő só, ha a bete-

gek nem „emelnék” fel a talajról sétálással, játszadozással – a gravitáció 
jóvoltából – az újra és újra „lenyugvó” finom sószemcséket.

Mit vegyek fel?
a sószobába normál utcai ruhában lehet jönni. a szoba hőmérsékle-

te 20-22 celsius fok. a cipőre lábzsákot húzunk.
Be kell jelentkezni?
a sószoba befogadóképessége korlátozott, így kérjük, telefonon 

egyeztessen időpontot. Telefonszám: +36-20/2-147-147
A Facebookon is elérhetők vagyunk:

Sóbanjó Jászfényszaru/Sószoba & Szolárium
(x)
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Emlékezés

fArKAs mArtin
halálának 4. évfordulójára.

Drága Martinunk!
Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.

De egy könnycsepp a szemünkben ÉRTED él,
Egy gyertya az asztalon ÉRTED ég.

S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.

Telhetnek el hónapok, múlhatnak el évek,
Szívből szeretünk, s nem feledünk TÉGED!

1Úton Nemzetközi Zarándoknap
2016. augusztus 27.
Nemzetközi zaráNdokNap a gyermekvállalásért

a mária Út teljes szakaszán egy kö-
zös, Közép-Európa nemzeteit összekö-
tő, annak közösségeit fejlesztő célért 
szervez zarándoklatot a mária Út Egye-
sület minden év augusztusának végén, 
Nagyboldogasszony ünnepe után. Ez a 
minden évben megrendezésre kerülő 
zarándoknap az 1Úton nevet viseli és 
több száz települést érint ausztriában, 
Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken és 
magyarországon egyaránt.

az 1Úton zarándoknap sok ezer em-
ber számára nyújt zarándokélményt 
melyen keresztül életre kel a csoda: a 

különféle nemzetiségű, világnézetű emberek egymáshoz, egymás mel-
lett és egymásért zarándokolnak. a mai széthúzó világban átélik az 
egységet, mely hatalmas lelki jelentőséggel bír.

az eseményre meghívást kap mindenki, aki késztetést érez arra, hogy 
egy egész napos zarándoklat keretében hosszabb vagy rövidebb sza-
kaszt tegyen meg a mária Úton.

Egyházközségünk már a 3. alkalommal csatlakozik a kezdeménye-
zéshez!

turA – boldog – jászfÉnyszAru
BoldogasszoNy zaráNdoklat

a záró szeNtmisét Bemutatja: kiss gáBor atya

Koordinátor: dr. Kocsis András
Telefon: +36-30/408-3202 · e-mail: dr.kocsis@pr.hu

Zarándoklatvezető: szovicsné erika
Telefon: +36-30/562-6422 · email: sz.k.erika@freemail.hu

Útvonal: Tura – Boldog – Jászfényszaru
Tervezett program:

tura, Nagyboldogasszony templom.
Indulás: 11 órakor. Táv: 9,9 km.

boldog, Szeplőtelen Fogantatás templom (Tabán utca).
Érkezés és találkozás a jászfényszarui zarándokokkal: 15 órakor.
Táv: 4,5 km.

jászfényszaru, mindenszentek templom (Szentcsalád tér).
Érkezés után záró szentmise 18 órakor.

kapcsolódó gyalogos zaráNdoklat:
Útvonal:  Jászfényszaru – Jászfelsőszentgyörgy-Kerekudvar – Jász-

fényszaru
jászfényszaru, mindenszentek templom (Szentcsalád tér).

Indulás: 13 órakor. Táv: 4,5 km.
boldog, Szeplőtelen Fogantatás templom (Tabán utca).

Érkezés és találkozás a turai zarándokokkal 15 órakor, majd visz-
szaindulás. Táv: 4,5 km.

jászfényszaru, mindenszentek templom Szentcsalád tér.
Érkezés után záró szentmise 18 órakor.

jászberÉny – jászfelsőszentgyörgy – jászfÉnyszAru
Nepomuki szeNt jáNos zaráNdoklat

a záró szeNtmisét Bemutatja: kiss gáBor atya

Koordinátor: mihályi Antal
Telefon: +36-30/256-6709 · e-mail: mihalyi05@gmail.com

Zarándoklatvezető: goda gergő

Útvonal:  Jászberény – Jászfelsőszentgyörgy-Kerekudvar – Jászfény-
szaru

Tervezett program:
jászberény, Barátok temploma (Ferencesek tere 3.).

9 órakor gyülekező. Táv: 6,2 km.
jászfelsőszentgyörgy, Nepomuki Szent János-kápolna (Kerekudvar).

Érkezés, találkozás a Jászfényszarui zarándokokkal, majd indulás 
12 órakor. Táv: 12,7 km.

jászfényszaru, mindenszentek templom (Szentcsalád tér).
Záró szentmise 18 órakor.

kapcsolódó kerékpáros zaráNdoklat:
Útvonal:  Jászfényszaru – Jászfelsőszentgyörgy-Kerekudvar – Jász-

fényszaru
jászfényszaru, mindenszentek templom (Szentcsalád tér).

Indulás: 9 órakor. Táv: 18 km.
jászfelsőszentgyörgy, Nepomuki SzentJános-kápolna (Kerekudvar).

Érkezés 12 órakor, indulás vissza 14:30-kor.
jászfényszaru, mindenszentek templom (Szentcsalád tér).

Érkezés 18 órakor.

az elmúlt évekhez hason-
lóan szeretnénk előzetesen 
tájékozódni a zarándoklatra 
jelentkezők szándékáról, ezért 
kérjük, hogy a gyalogos (Jfsz. 
– Boldog – Jfsz.) zarándokla-
tot választók jelezzék dr. Kocsis 
Andrásnak (+36-30/408-3202 
dr.kocsis@pr.hu), a kerékpár-
ral zarándokolók (Jfsz – Jász-
felsőszentgyörgy – Jfsz.) pedig 
Kollár Csabának (+36-30/316-9492 kollarcsaba1970@gmail.com), 
amennyiben szívesen csatlakoznának egyik vagy másik csoporthoz! 
fontos, hogy a jelzést legkésőbb augusztus 14-ig minden részt 
venni szándékozó megtegye!

Várunk mindenkit szeretettel, még úgyis, hogy az általa kiválasztott 
útvonal csak egy részébe csatlakozik be!

Jászfényszarui Egyházközségi Testület
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Kezdd velünK a tanévet!

Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben
· igényes ajándéktárgyakkal,
· gyönyörű csomagoló anyagokkal,
· új Santoro termékekkel,
· mindenféle nyomtatvánnyal!

Füzetek, noteszek, különleges írószerek,
üdvözlőlapok, matricák valamint különböző
intelligens gyurmák.

Minden táskából 10% kedvezményt adunk!

További kedvezményeinkről
érdeklődjenek üzletünkben!

A tanárokkal egyeztetett füzetcsomagunkra
marad a 10% akció!

NYITVA: 
Hétfőtől péntekig de. 7.30-12.00 h
 du. 13.00-17.30 h 
szombaton de. 8.00-12.00 h

Megéri hozzánk betérni!
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István u. 10.

Tel.: 70/224-4179
Szemvizsgálat minden pénteken 14.30-tól (bejelentkezés alapján).

Rendel: Dr. SISKA IRÉN szemész szakorvos.
Bejelentkezés személyesen, vagy telefonon.

Komplett Szemüveg 12990 Ft
Keretakció -30%

Nyugdíjas kedvezmény -20%
Fényre sötétedő lencse -30%

Napszemüveg akció -20%

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig

Konténeres sittszállítás
Rendelhető: +36-20/621-8848

Segélyhívó szám:  ........................................................................ 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 fogorvos:   (+36) 57/424-264, (+36) 70/550-5645
 Dr. Tóth Lajos János fogszakorvos  ............... (+36) 30/304-7645
TIGÁZ – hibabejelentés:  ........................................ (+36) 80/300-300
Falugazdász (Nagy Gábor):  ................................ (+36) 70/489-3798
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
Jászfényszaru Város Önk. Hivatal titkárság  .......... (+36) 57/520-101

KÖzérdeKű TeleFoNszáMoK

Köszönetet mondunk
a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

KováCs sándornÉ
KoCzKA máriA

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk
Török Jánosné gondozónőnek áldozatos munkájáért.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

anyakönyvi hírek – JÚNIuS
SZÜLETTEK: Farkas Dávid (mezei Henrietta), Kis máté (Balog 

Judit), melegh Zoltán (Petelen Petra), Szobácsi Bertalan (ritter Szil-
via), Tatai olívia (gajdics renáta).

HÁZaSSÁgoT KÖTÖTTEK: Lukács Péter és rékasi Kitti.
ELHUNYTaK: Kovács Sándorné Koczka mária (84), Penczner 

miklósné Pető Ilona (86), radics Sándor (63).

Emlékezés

lAngó rudolf
halálának 5. évfordulójára.

„Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben élsz, és örökké ott maradsz.”

szerető családod
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mi újság fényszarun? · Jászfényszaru város lapja
Kiadja: jászfényszaru város önkormányzata

a szerkesztőbizottság elnöke: bordásné Kovács Katalin
Felelős szerkesztő: sugár istvánné olvasószerkesztő: Kotánné Kovács tímea

Felelős kiadó: győriné dr. Czeglédi márta polgármester
Címfotó: Nyári munkák a határban · Fotó: Ördög János

Lapzárta minden hónap második hétfője
a szerkesztőség címe: Petőfi Sándor művelődési Ház és Könyvtár,

5126 Jászfényszaru, Szent István u. 1.
mobil: +36-70/673-7618 · E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com

http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html
Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990. · ISSN 1417-894X

Nyomdai előkészítés: arTaNDEr Kft. · Nyomda: Signal-Print Kft., Jászberény
Tel.: +36-57/500-960 · www.artander.hu · www.nyomdasz.hu

Jászfényszarui művésztelep harmadszor!

Augusztusi programajánló

2016-ban augusztus 10. és 19. között meg-
rendezésre kerül a településen a harmadik 
művésztelep, mely sok érdekes programot 
nyújt az arra fogékonyaknak:
• augusztus 16-án várjuk a vállalkozó ked-

vűeket képzőművészeti foglalkozásokra! 

14 és 16 óra között a gyerekeket, 16 és 18 
óra között pedig a felnőtteket (helyszín: 
Kisiskola)

• augusztus 16-án 18 órai kezdettel Lisányi 
Endre esztéta és művészettörténész tart 
előadást „Elmélkedések” címmel (hely
szín: Kisiskola, színházterem)

• augusztus 18-án 18 órától dr. Szepessy 
Béla István grafikusművész előadása várja 
az érdeklődőket, melynek címe „rajzoló-
gépek kezdetektől napjainkig” (helyszín: 
Kisiskola, színházterem)

a tábor zárásaként augusztus 19-én 17-órai 
kezdettel kiállításmegnyitót tartunk a régi 
Kaszinó étterem és kávézóban!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt nyílt 
programjainkra! Bugyi István József

1-5.  olvasótábor a könyvtárban
5.  Őszirózsa nyugdíjasklub kirándulása
6. 8:30 Fogathajtó verseny a lovaspályán
6. 18:00 a Fortuna Együttes vendégjátéka
  a Finito előadással Hatvanban
10-19.  III. Fényszarui művésztelep a Kisiskolában
13. 19:00 Pagoda koncert – Jáger János és barátai
15. 17:00 Nagyboldogasszony ünnepe a templomban
19. 17:00 a művésztelep kiállításmegnyitója
  a régi Kaszinó étteremben
19. 18:00 Városi ünnepség a főtéren
19.  Helyi termékbemutató, hőlégballon függeszkedés
19. 20:00 a Zoom Együttes koncertje

19. 21:00 a republic Együttes koncertje
19. 23:00 Tűzijáték
20. 8:00 Szent István király ünnepe – szentmise a templomban
20. 15:00 Kemence ünnepe
26-27.  Lumina Larp 2016 tábor a vadászháznál
27. 8:30  Díjugrató verseny a lovaspályán
27.  1Úton mária zarándoklat 
31.  Veni Sancte – tanévnyitó szentmise

időszaki kiállítások:
· Tulipánvarázs – Erdélyi anikó rajzai a művelődési házban
· Templomon innen és túl – gyermekrajzpályázat kiállítása
 a művelődési házban
· Kun Péter képzőművész kiállítása augusztus 17-ig
 a régi Kaszinó étteremben
· III. Fényszarui művésztelep kiállítása augusztus 19-től
 a régi Kaszinó étteremben

állandó kiállítások:
· Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház) 
· Jézus és a 12 apostol – Penczner Pál grafikái
 a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Időszalag – Sisa József tűzzománca a Városháza dísztermében

Bővebb információ a www. jaszfenyszaru.hu honlapon és a Facebookon.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

VIII. Fogathajtó
Verseny

jászfényszaru, Pipacs utcai Lovas pálya
2016. 08. 07. (vasárnap)

A programváltozatás jogát a szervezők fenntartják. A versenyen a rendezőség egészségügyi ellátást biztosít.
A rendezvényen a résztvevők saját felelősségükre vesznek részt, a rendezőség a versenyen bekövetkezett balesetekért, tulajdoni károkért felelősséget nem vállal.

Lóval a rendezvényen részt venni csak a vonatkozó állategészségügyi és egyéb versenyszabályok betartásával lehet!

Rendező Egyesület: jászberényi se
Megbízott szervező: Fényszarui Ló-Barát egyesület

A rendezvény fő támogatója:
jászfényszaru Város Önkormányzata

CAN-C, SZLV kAtegóriábAN díjhAjtáS éS kétforduLóS AkAdáLyhAjtáS
póNi ketteS fogAtok, NAgyLó egyeS éS ketteS fogAtok réSZére

A verseny a déLkeLet-MAgyArorSZági régióS bAjNokSág, valamint
a jáSZ-NAgykuN-SZoLNok Megyei fogAthAjtó bAjNokSág pontszerző fordulója.

Program:

KísérőProgramoK:

póni lovagoltatás · lovas kocsikázás · kirakodó vásár · gyermekeknek játszóház · kézműves foglalkozások

 7:00  .... Regisztráció, technikai értekezlet
 8:30  .... Megnyitó
 9:00  .... Gyakorló pálya: Díjhajtás 
   Versenypálya: Akadályhajtás I. forduló 

 13:00  .... Lovas bemutatók
 14:00  .... Akadályhajtás II. forduló 
 19:00  .... Ünnepélyes eredményhirdetés, díjkiosztó
   Tombolasorsolás

a gamESZ értesíti a szülőket, hogy az óvodai gyermekétkezésre a 
beíratás augusztus 24-től kezdődően lehetséges. automatikus átve-
zetés nincs! Kedvezményre jogosító határozat bemutatása a beíratásnál 
szükséges. GAMESZ

Beíratás


