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Ünnepélyes alapkőletétel az Ipari Parkban

Elkészült a többfunkciós szabadidőpark

XVIII. Jász Világtalálkozó

Hová költözött
a Hivatal?

„Gyújts magadból
éltető fényt..!”

Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy a „Szociális 
városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru 
fejlődéséért” című ÉAOP-5.1.1/A-09-2F-2011-0002 
azonosító számú projekt keretében megvalósuló több-
funkciós szabadidőpark elkészült, a gyermekek ren-
delkezésére áll. Reméljük a nyári szünidő alatt kellemes 
időtöltésre szolgál kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A 2012. évben Jászfelsőszentgyörgy öleli 
keblére e rangos rendezvényt július 6. és 8. 
napja között. A találkozó védnöke Dr. Szabó 
Tamás országgyűlési képviselő, Kovács Sán-
dor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Köz-
gyűlés elnöke, és Lesták Jánosé a Jász Taka-
rékszövetkezet ügyvezető igazgatója.

A rendezvény résztvevői olyan színvonalas 
műsorokon vehetnek részt, mint például a 
Csík zenekar koncertje, vagy a Déryné Vegyes 
Kar hangversenye. A programokról, helyszí-
nekről részletesen a www.jaszfelsoszentgyorgy.
hu honlapon tájékozódhat.

dr. Sándor Mátyás

2012. május 31-én került sor a koreai tulaj-
donban lévő Sangjin Micron Hungary Kft. 
ünnepélyes alapkőletételére, melyet a Sangjin 
Micron Hungary Kft., Jászfényszaru Vá-
ros Önkormányzata és a Jászfényszaru Ipari 
Centrum Kft. közösen rendezett meg.

2011 áprilisában kezdődtek meg a tárgyalá-
sok a Sangjin Micron Hungary Kft. és a Jász-
fényszaru Ipari Centrum Kft. között, majd 9 
hónap előkészítés után aláírták az adásvételi 
szerződést.

(folytatás a 5. oldalon)

Mint bizonyára Ön is tapasztalta – a „Vá-
rosközpont értékmegőrző felújítása” projekt 
keretein belül –, a Polgármesteri Hivatal épü-
letének felújítása kezdetét vette, melynek okán 
helyszíni változások történtek.

A polgármestert, a jegyzőt, a pénzügyi cso-
portot, a projektirodát, és a titkárságot a to-
vábbiakban a Rimóczi kastély épületében, a 
földszinten, míg az adó irodát annak alagso-
rában találja.

A gyermekjóléti szolgálat a Szentcsalád tér 
16/A szám alatt, a Rimóczi kastély melletti 
épületben folytatja munkáját.

A gyámhivatali és közgyógyellátással kapcso-
latos ügyintézés, valamint az iktató a Szentcsa-
lád tér 2. szám alatt (a Városháza és Plébánia 
között) található.

A régi Városháza épületében, az okmányiro-
da folyosójáról pedig az építésügy, szociális iro-
da, okmányiroda, és anyakönyvvezető irodája 
nyílik.

Az Architex Kft., a falugazdász, a könyvelői 
iroda pedig a Dózsa György út 22. szám alá, a 
Szent Erzsébet közösségi ház melletti épületbe 
költözött.

dr. Sándor Mátyás

Szeretettel meghívom
régi és leendő új véradóimat

július 5-én 12–16 óráig
tartandó városi 

VÉRADÓNAPUNKRA

a központi rendelőintézetbe.

Az önzetlen segítséget előre is
megköszönve, várlak benneteket.

Kővágó Jánosné
Városi Vöröskereszt titkára

„Jászfényszaru befektetőbarát önkormányzat, szívesen ad otthont a vállalkozásoknak, Magyaror-
szág, a helyi és térségi gazdaság fejlődése érdekében.” – hangzottak a polgármester asszony szavai.
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Április végi soros ülésen a Képviselő-testület megalkotta a 11/2012. 
(IV.26.) rendeletét 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, vala-
mint a 12/2012. (IV. 26.) rendeletét Jászfényszaru Város Önkormány-
zat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 
6/2003. (V. 28.) rendelet módosítására. (A rendeletek megtekinthető-
ek a Polgármesteri Hivatal Titkárságán a Rimóczi kastélyban.)

A Képviselő-testület a Jászfényszaru Város Önkormányzata intéz-
ményeiben, a Polgármesteri Hivatalban és a Városi Sportegyesületnél 
2011. év során lefolytatott ellenőrzéseiről szóló jelentést elfogadta, az 
Állami Számvevőszék jelentését Jászfényszaru Város Önkormányzata 
pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről tudomásul vette. 

Fő napirend keretében tárgyalta és fogadta el a gyermekjóléti, gyer-
mekvédelmi, gyámhivatali feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót. A 
feladatok meghatározása mellett a résztvevőknek köszönetét fejezte ki.

Előterjesztések keretében a Trianoni emlékmű felállításának költsé-
gére 3.000.000 Ft-ot biztosított 2012. évi költségvetésében.

A volt Béke Tsz géptelepének bejáratánál elhelyezett autókerék épít-
mény felújítására és a Szabadság út 140. sz. alatti megüresedő telken 
a várost népszerűsítő kompozíció felállítására érkezett pályázatokat 
bírálta el.

Megosztott I. helyezettjének 
Karizs Evelin Jászfényszaru, Kossuth L út 77, 
Balogh Zsuzsanna Pusztamonostor, Rákóczi út 75. 
pályázókat választotta. 
A Képviselő-testület a pályadíjat 40–40.000 Ft összegben biztosítja. 
III. helyezettjének 
Berze Éva Jászfényszaru, Szabadság út 30. sz. 
pályázót választotta. 
A pályadíjat 20.000 Ft összegben biztosítja.
A Deák F. úti volt gyógyszertár tetőtér beépítésének, illetve az épü-

let földszintjén mini garzonlakás módosított építészeti engedélyezési 
tervének elkészítésére a KÖB Szolgálató és Tanácsadó Bt Jászfény-
szaru, Szabadság út 30. által benyújtott építész tervezői árajánlatát 
jóváhagyta. A vállalási ár bruttó 70.000 Ft, melyet költségvetésében 
biztosítja. 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezte 
szándékát, amely szerint Hatvan városával közösen hulladékgyűjtésre 
és szállításra közös céget alapít. 

A „Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru 
fejlődéséért” című, ÉAOP-5.1.1/A-09-1f-2010-0002 azonosító szá-
mú pályázathoz kapcsolódó bérlakás – közösségi ház felújításához tar-
talék keretet határozott meg, amelynek összege nettó 3.451320 Ft, a 
beruházás teljes összege nettó 15.000.000 Ft. 

A Deák F. utcai volt gyógyszertárban történő lakásépítés pótmun-
káihoz 1.572.995 Ft + ÁFA, az 1. és 2. számú lakás felújításához 
1.948.906 Ft + ÁFA, mindösszesen 3.521.901 Ft + ÁFA összeget biz-
tosít költségvetésében. 

Rendezvény sátor beszerzésére 4.794 eFt + ÁFA összeget hagyott 
jóvá költségvetése terhére.

2012. június 6-án tartott ülésen a TÁMOP-2.4.5-12/7 „A munka 
és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések – rugal-
mas munkahelyek” című benyújtandó pályázat pályázatírási munkái-
ra nyertes ajánlattevőnek az Agenda Pályázatház Kft-t választotta. Az 
ajánlati árat 200.000 Ft + ÁFA összegben 2012. évi költségvetésében 
biztosítja. 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a locsoló-
rendszer kiépítése tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjé-
nek a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft-t (1119 Budapest, 
Thán Károly u. 3-5. választotta. Az ajánlati árat 18.495.062 Ft + ÁFA 
2012. évi költségvetésében biztosítja. 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady End-
re és a Vörösmarty utak 6 m-re történő szélesítésének tervezésével az 
EPLY Kft-t (5000 Szolnok, Vízpart krt. 62.) megbízza. A Képviselő-
testület költségvetésében a tervek elkészítésére 1.475.800 Ft + ÁFA 
összeget biztosít.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete az AVE 
Hevesi Kft. által 2012. VI-XII. hónapra meghatározott díj és a 
Képviselő-testület 2012. VI. hónaptól megállapított díja közötti 
különbséget, mely 5.755.155 Ft + ÁFA 2012. évi költségvetésében 
biztosítja, és azt megtéríti a szolgáltatónak. Czeglédi Gabriella

Jászfényszaru Város Önkormányzata pályázatot hirdet Jászfény-
szaru város gyermek és felnőtt lakosainak az alábbi címmel:

JÁSZFÉNYSZARU 2020-BAN

A pályázat célja, hogy különböző műfajokban fogalmazzuk meg 
Jászfényszaru környezeti jövőjének reménységeit. A pályázók feladata, 
hogy különböző formákban láttassák környezeti életünk megújulásá-
nak vágyát, azt a víziót, amit egy ilyen változás meg tudna teremteni a 
jövőben. A pályázó láttassa, érzékeltesse a szemlélővel, miért lesz vonzó 
a jövőben városunkban élni. Mit kell megvalósítani ennek érdekében.

A pályázatot a következő műfajokban hirdetjük meg:

1. Rajz és képzőművészeti pályázat általános iskolásoknak
 a) óvodás gyermekek
 b) alsó tagozatosok
 c) felső tagozatosok számára
 d) 14 éves kortól felnőtt kategóriában díjazzuk a pályázókat

2. Írásbeli pályaművek (korhatár nélkül): várjuk azokat a legalább 
öt legfeljebb tíz oldalas írásos pályázatokat, melyek tartalmazzák a 
város jövőképét, kifejtve, hogy milyen tervek megvalósításától re-
mélhető a település további fejlődése. A jelenlegi épített és termé-
szeti környezet fejlődési irányait mutassa be egy minden korosz-
tály számára vonzó településképet „lefestve”. A fenti terjedelmen 
kívül a város vezetése szívesen veszi a mellékelt ábrákat, illusztráci-
ót, fenntarthatósági és gazdaságossági számításokat. Fontos, hogy 
a pályamű megvalósítható és reális legyen.

Beküldési cím: a papír alapú alkotásokat vagy a CD-n, illetve 
DVD-n rögzített számítógépes eljárással készült pályamunkákat zárt 
borítékban a következő címre kérjük jeligésen beküldeni:

Jászfényszaru Város Önkormányzata
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.

Kérjük, hogy a borítékon tüntessék fel: „Jászfényszaru 2020”
„Műfaj: 1.a) vagy 1.b) vagy 1.c)vagy 1.d) vagy 2.”

A jeligével ellátott, lezárt borítékban az alábbi adatok szerepeljenek:
 név, életkor, alkotó lakcíme, alkotó elérhetősége (e-mail
 vagy mobil telefonszám).

Pályázat beérkezésének határideje: 2012. augusztus 1.

A pályázat értékelése: a beérkezett pályázatok értékelése műfajon-
ként történik. A művekből képviselőkből, intézményvezetőkből, pe-
dagógusokból és településfejlesztési szakembe rekből álló zsűri választja 
ki a nyertes alkotást. 

Eredményhirdetés: 2012. augusztus 19.

Díjazás:

1. d) kategóriában: I. hely 50.000 Ft
  II. hely 30.000 Ft
  III. hely 20.000 Ft
2. kategóriában: I. díj 100.000 Ft
  II. díj 50.000 Ft
  III. díj 30.000 Ft

Az 1. kategória a)–c) pályázók munkáit értékes nyereményekkel ju-
talmazzuk. A pályázók az eredményről, a díjkiosztás időpontjáról és 
helyéről külön értesítést kapnak. A beérkező pályázatok érvénytelenné 
nyilvánításnak jogát az önkormányzat fenntartja.

Bővebb információ a pályázattal kapcsolatban
a jaszfenyszaru1@vnet.hu e-mail címen kérhető.

Összefoglaló
a Képviselő-testület üléseiről

Pályázati felhívás meghosszabbítása

Jászfényszaru város
jövőképének elkészítésére
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Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2012. május 17-én soron kívüli nyílt ülésén döntött többek között 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap 2012. 
évi pályázati felhívására pályázat benyújtásáról, a szükséges 25 
%-os önerő biztosításáról. A Testület a 69/2007 (V.31) számú ha-
tározatával a SAMSUNG Electronics Magyar Zrt. részére az akkor 
még 083/80 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanból 1,4 ha területre 
részben bérleti, részben földhasználati jogot, a SAMSUNG fize-
tési kötelezettségének teljesítése esetén pedig a SAMSUNG által 
használt ingatlanrészre vételi jogot engedélyezett. A SAMSUNG 
a fizetési kötelezettségének eleget tett, és jelezte, hogy a 2007-ben 
kötött megállapodás szerint az általa használt ingatlan tulajdonjo-
gát meg kívánja szerezni a földhasználati jog ellenében megfizetett 
28.000.000 forintért. Ezzel a képviselő-testület 69/2007 (V.31.) 
számú határozata, valamint a felek szerződési akarata is teljesült. 

A 2012. május 23-án tartott ülésén a teljesség igénye nélkül a 
következő napirendi pontok emelhetőek ki.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulla-
dékszállítási közszolgáltatást a 2012. VI. 01-2012. XII. 31. közötti 
időszakra az AVE Hevesi Városfenntartó Kft. útján kívánja ellátni. 
A döntés értelmében a hulladékszállítás díja az év további idősza-
kára nem emelkedik.

A KÖZOP-4.5.0-09-11-2011-0002 számú „Iparvágány létesíté-
se a Jászfényszaru Ipari Park Intermodalitásának fejlesztése érdeké-
ben” című projekt projektmenedzselési feladataival a Jászfényszaru 
Városfejlesztő Kft.-t megbízta, felhatalmazta a Polgármestert az 
ehhez szükséges intézkedések megtételére, illetve kiválasztotta a 
közbeszerzés lebonyolítására vonatkozóan a nyertes ajánlattevőt.

A Vasvári Pál úti közvilágítás hálózat bővítésének többletköltsé-
geire költségvetésében fedezetet biztosított.

A Kossuth Lajos úti parkoló alatti és a Kiss Ernő utcai ivóvíz-ve-
zeték rekonstrukciójára a JÁSZ TERRA Mélyépítő, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. ajánlatát elfogadta, költségvetésében 1.304.826 
Ft + ÁFA összeget biztosított.

Jóváhagyott a 3.000.000 forintos keretösszeg terhére a Trianon 
emlékérem kiadásához verőtőke, 80 db emlékérem, és díszdoboz 
költségére 418.840 forintot.

A Jászfényszaru területén végzendő kátyúzási feladatok elvégzésé-
vel a GEOGÉP Kft-t megbízta.

A Város belterületén felújításra kerülő utak tervezésével az EPLY 
Kft.-t bízta meg, melyre Költségvetésében 7.980.000 Ft + ÁFA 
összeget biztosít.

A TÁMOP-3.2.13-12/1 azonosító számú pályázati felhívásra 
elkészített „Együttműködés erősítése tanórán kívüli tevékenysé-
gekkel Jászfényszaru térségében” című pályázat benyújtását jóvá-
hagyta.

A Gondozási Központ épületének felújítására és bővítésére 
benyújtandó pályázat tervezési munkáira nyertes ajánlattevő-
nek a Ferdinánd és Ferdinánd Építésziroda Kft. ajánlatát nettó 
1.600.000 Ft + Áfa áron elfogadta.

200.000 forint + ÁFA keretösszeggel támogatta a „Szabó László: 
Az életem volt a futball” című könyv 1000 példányban történő 
megjelentetését.

A TÁMOP-3.4.3-11/2 Iskolai tehetséggondozás című pályáza-
ti felhívásra benyújtandó pályázat pályázatírási munkáira nyertes 
ajánlattevőnek a MAPI Zrt. ajánlatát nettó 1.800.000 Ft + Áfa 
áron elfogadta.

A „Tudásdepó expressz – könyvtári hálózat nem formális és in-
formális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás 
érdekében” című pályázat benyújtását jóváhagyta.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénz-
ügyi Településfejlesztési és Jogi Bizottsága előzetes véleményezé-
sével elfogadta:
• a Jászfényszaru az Idősekért közalapítvány Kuratóriumi elnö-

kének beszámolóját,
• a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 2011. évi mérlegbeszámo-

lóját, a Stratégiai terv  2011. évi végrehajtásáról szóló, és a 
2012. évi feladatokról készült beszámolóját  valamint a 
2012. évi üzleti tervét,

• a Jászfényszaru Város Szennyvízberuházó Társulat beszámoló-
ját a hitel visszafizetéséről, az érdekeltségi hozzájárulások tel-
jesüléséről, illetve a Társulat megszűnésével kapcsolatos intéz-
kedésekről. A Képviselő-testület egyben kifejezte köszönetét a 
Társulatban közreműködők által végzett munkáért.

M.

A „Jászfényszaru városközpontjának értékmegőrző megújítása” 
ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0003 azonosító számú pályázathoz 
kapcsolódóan a sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatást követően 
2012. május 23-án az Önkormányzat megkötötte a vállalkozói 
szerződéseket a kivitelezővel, a munkaterületek átadásra kerültek. 
A kivitelezés a Pedagógusház lebontásával kezdődött, hamarosan 
megkezdik az új Üzletház építését is.

A ZÖFE Kft. megkezdte a kivitelezést, elsőként a templom-
kert területén. A parkra jelenleg jellemző a burkolatok sokfélesé-
ge, mely a projekt keretében egységesítésre kerül. Néhány beteg 
lombhullató fa kivágásán kívül, kisebb cserjeirtásokra és a terület 
északi részén a parkot átszelő nyírott sövény bontására kerül sor. A 
viszonylag új szürke és piros térkőből kialakított burkolatot felsze-
dik, ezeket a település más részein hasznosítjuk majd. A templom 
előtti terméskő és téglaburkolat megmarad, az új burkolatok kivá-

Összefoglaló a Képviselő-testület 
májusi üléseiről

A Templomkert megújulása
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lasztásánál ennek színvilágát vették figyelembe a tervezés során. A 
templom nyugati oldalán lévő beton gyeprácsot és a murvaterítést 
is megszüntetik. Az emlékművek közül a Szentháromság-szobor és 
az Id. Bedekovich Lőrinc geometra (térképész) tiszteletére emelt 
kopjafa, a legtöbb pad, a kerékpártároló és a hulladékgyűjtők új 
helyet kapnak a park területén. A templom körül, a műemléki 
környezetre tekintettel, természetes anyagok alkalmazása valósul 
meg. Az északi oldalon, a gesztenye-fasor alatt a nagy forgalom 
indokolja egy szélesebb járda kialakítását, és padok elhelyezését. 
A templom nyugati oldalán lévő terület is egységes téglaburkola-
tot kap. A keleti oldalon lévő zöldfelület is megváltozik. Egy kes-
keny, téglaborítású járda köti össze a templom előtti, már meglévő 
kőburkolatot a gesztenye-fasor alatti területtel. Ezáltal a parkban 
kialakul egy, a körmeneteknek is helyet adó burkolt felület. A ki-
sebb teresedések pedig megadják az ünnepi alkalmakkor felállított 
sátrak helyét. A templom mögött egy játszóhelyet alakítanak ki a 
gyermekek számára, amely Noé bárkáját idézi, a hajó formájában 
földbe ásott rönkökkel és a fából faragott állatsereglettel. A terve-
zett játszóhely területén található a Szentháromság-szobor, ami a 
templom körüli sétaút egyik teresedéséhez kerül áthelyezésre így a 
templom elől jobban látható, a Szent Család-szoborhoz hasonló, 
arra szimmetrikus helyzetben.

A szökőkút körül kialakuló teresedés jó találkozási pont, ezért ide 
több, a meglévő klasszikus formavilágú bútorokkal azonos típusú 
támlás padot terveztek. Innen indul majd egy sétaút a templom 
felé, amelynek legfontosabb pontja a csíksomlyói oltárkép. A sé-
taút mellé kerül áthelyezésre az Id. Bedekovich Lőrinc tiszteletére 
1996-ban emelt kopjafa.

A parkban a megfelelő közvilágítás érdekében a már meglévőkkel 
megegyező stílusú kandelábereket helyeznek el.

A Funkcióbővítő pályázat mellett további beavatkozás valósul 
meg még a nyár folyamán a Templomkertben. A Jászfényszarui 
Római Katolikus Egyházközség a Fényszaruiak Baráti Egyesülete  
vezetőjével együttműködve pályázatot nyújtott be a 2011-ben 
megjelent Új Magyarország Vidékfejlesztési Program LEADER 
pályázati felhívására a Szent Család-szobor restaurálására. A pályá-
zat támogató döntésben részesült, 95 %-os támogatási intenzitás 
mellett 2 188 301 Ft támogatást nyert. Egri Hunor kőszobrász 
restaurátor végzi majd az emlékmű megújítását. Tanczikó Attila

Jászfényszaru Város Önkormányzata a SAMSUNG Electronics 
Magyar Zrt-vel közösen csatlakozott a „TeSzedd – Önkéntesen a 
tiszta Magyarországért” mozgalomhoz.

2012. június 2-án szombaton reggel 7 órától 31 fő vette fel a 
kesztyűt, fogott össze a tiszta Magyarországért, és a TeSzedd! hul-
ladékszedési nap keretében példamutató értékű önkéntes munká-
val együtt tettek a gazdátlan, elhagyott hulladékkupacok eltünte-
téséért. Jászfényszaru Város Polgármesteri Hivatala és a Samsung 
Electronics Magyar Zrt. dolgozói, továbbá a START munka prog-
ramban részt vevők közül verbuválódott a kicsi, de annál lelkesebb 
csapat. Az országos akció keretében minden regisztrált zsákot és 
kesztyűt kapott, így mi is. Gyülekező a „Hajtató telep” mellett, 
azaz a Corvina utca végén volt. A kötelező regisztráció után a lát-
hatósági mellényeket felvéve indult a szemétgyűjtés.

Az útvonal az alábbi volt:
• a Corvina utca folytatásaként húzódó dűlőút egészen a szemét-

telepre vezető dűlőútig,

• onnan a régi vágóhídig tartó dűlőúton (Vasvári – Fürst Sándor 
kereszteződése),

• a Vásárhelyi Pál utcán végig összegyűjtésre került a szemét,
• másik terület az Alsó-temető és környéke, ahol összegyűjtésre 

került a hulladék,
• megtisztításra került az Öregerdő és a Sárkánygödör környéke 

is, továbbá a Madárles Tanösvény és Lehel-tó környezete is.

A hulladékgyűjtési akción a szétszórt, úton és az árokban, árok-
parton eldobott, kirakott hulladékot gyűjtötték össze az önkénte-
sek. A fentebb felsorolt területek egyike-másika kimondottan sze-
metes volt, mint az a képen is látható. A gyűjtés jó hangulatban, 
kiváló munkaszellemben, és precízen, gyorsan zajlott. Mindenki 
kivette belőle a részét. A képeken jól látható, hogy az utak mentén, 
az árkokban, a fák alatt a nagy fű ellenére is sikerült összegyűjteni 
a hulladékot.

A több különálló helyszínen az összegyűjtött hulladékot bezsá-
kolták a résztvevők. Az Öregerdőnél és a Sárkánygödörnél, to-
vábbá az Alsó-temető környékén a zsákokat nagyobb kupacokba 
hordták össze, míg a többi helyen ahol megtelt a zsák, ott rakták le 
az út mellé. A gyűjtés napját követő hétfő délelőttjén a GAMESZ 
dolgozókkal és a GEMESZ kisteherautóval összegyűjtöttük, és egy 
helyre (a Corvina utca végére) szállítottuk a bezsákolt hulladékot. 
Az egy helyre kupacolt, bezsákolt hulladékot a kötelező közszolgál-
tatást végző cég, az AVE Hevesi Városfenntartó Kft. szállította el.

A munka végeztével kijelenthető, hogy kitűnő munkát végzett a 
kis csapat. Az összegyűjtött, zsákba szedett hulladék egy helyre ösz-
szehordva megdöbbentően nagy kupac volt. Ezt a hulladékot gon-
datlan, felelőtlen kezek szétszórták, a gondos, környezettudatos, 
szorgos kezek pedig összegyűjtötték, ezzel is tisztábbá, élhetőbbé 
téve a várost. Kép és szöveg: Urbán Csaba

Tisztelt jászfényszarui lakosok!
A Magyar Posta Logisztikai és Hálózati Ágazati Igazgatósága le-

velében megkereste Jászfényszaru Város Önkormányzatát, és segí-
téségét kérte abban, hogy az utcai házszámok hiánytalanul rendel-
kezésre álljanak településünkön.

Ezt a kötelezettséget „A közterületek elnevezésének szabályairól” szó-
ló 9/2008. (VII. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdése az 
ingatlan tulajdonosa számára írja elő. A postai küldemények pontos 
kézbesítése közös érdekünk, így arra kérem az ingatlantulajdonoso-
kat, amennyiben ennek a kötelezettségüknek nem tettek eleget, jog-
követő magatartást tanúsítva házszámtábláikat helyezzék ki, illetve 
helytelen számmegjelölésüket távolítsák el. dr. Sándor Mátyás

TeSzedd Jászfényszarun is

Házszámtáblák – FELHÍVÁS
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(folytatás az 1. oldalról)

A vállalat közel 3,5 ha földterületet vásárolt meg, melyet ipari 
létesítményként kíván hasznosítani. A Sangjin életében azért fon-
tos ez az esemény, mert ez lesz az első saját tulajdonú gyára Ma-
gyarországon. A területre körülbelül 4900 m2-es üzemcsarnokot 
fognak építeni, melyben gyártósor, irodák és raktárhelyiségek is 
kialakításra kerülnek. A vállalat fémmegmunkálással foglalkozik, 
épülő jászfényszarui gyárában fémvázszerkezetet fognak készíteni a 
Samsung Electronics Magyar Zrt. számára. Az adásvételi szerződés 
aláírása után megkezdődött a tervezés, majd az építkezés. A ter-
melés várhatóan még ez év őszén elkezdődik, körülbelül 100–150 
új munkahelyet teremtve. A vállalat elsősorban Jászfényszaru és 
térségéből kívánja a munkaerőt biztosítani. 

Az épülő új gyár alapkövét május utolsó napján, ünnepélyes ke-
retek között rakták le. A rendezvényt egy sajtótájékoztató előzte 
meg, melyen elhangzott, hogy az építkezés 2 ütemben fog meg-
valósulni. Amennyiben sikeres és eredményes lesz a vállalat itt 
Jászfényszarun, akkor néhány éven belül bővíteni kívánják az 
üzemcsarnokot. A sajtótájékoztatót követően Versegi László, a 
JIC Kft. ügyvezetője elmondta, hogy ami jó a Sangjinnek, az jó az 
Ipari Parknak, a településnek és a térségnek, és ugyanez igaz kell 
hogy legyen fordítva is. Győriné dr. Czeglédi Márta, Jászfényszaru 
polgármester asszonya köszöntötte a vállalkozást a város nevében. 
„Jászfényszaru befektetőbarát önkormányzat, szívesen ad otthont 
a vállalkozásoknak, Magyarország, a helyi és térségi gazdaság fejlő-
dése érdekében.” – hangzottak a polgármester asszony szavai. 

Jelenlétével megtisztelte az alapkőletételt Dr. Becsey Zsolt, mi-
niszterelnöki megbízott is, aki beszédében elmondta, hogy a mai 
nehéz gazdasági helyzetben kiemelkedő és fontos eseménynek szá-
mít, amikor egy nemzetközi vállalat új beruházásba kezd, különös-
képp, ha ezt Magyarországon teszi. Az alapkőletételen tiszteletét 
tette Lee Kyu Jin, a Samsung Electronics Magyar Zrt. elnöke, aki 

üdvözölte beszállítóját Jászfényszarun és köszöntőjében elmondta, 
hogy a Sangjin Jászfényszarura történő letelepedésével folyamato-
san erősödni fog az üzleti partneri kapcsolat a két vállalat között. 

Az új gyár alapkövébe egy gravírozott kapszula lett elhelyezve.  
A kapszulába országos, helyi és koreai újságok, illetve Kim Kyoung 
Soo ünnepi beszéde került, melyeket nemzeti színű szalaggal kö-
töttek át. Az alapkő fedelét a Sangjin Micron Hungary Kft. ügyve-
zető igazgatója, a Samsung Electronics Magyar Zrt. elnöke és Dr. 
Becsey Zsolt közösen helyezték el. Ezek után Kim Kyoung Soo 
bemutatta vállalatukat az egybegyűltek. 

Mészáros Anita
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

2012 márciusában a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. (mint Köz-
vetítő Szervezet) Jászfényszaru Város Önkormányzata konzorciumi 
partnereként pályázatot hirdetett a „Szociális városrehabilitáció és 
lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért” városrehabilitációs 
projekt keretében elkülönített Alvég Programalap (JFSZ-5.1.1/
SZVR-2012) felhasználásával megvalósuló „mini-projektek” tá-
mogatására. Az első pályázat már 2012. május 2-án beérkezett a 
JIC Kft.-hez. A pályázó az Iglice Folklór Kulturális Alapítvány, 
aki Táncház című „mini-projektjének” megvalósítására igényelt 
támogatást, melyet az újonnan felújított Közösségi Ház környé-
kén kíván megvalósítani. A hiánypótlást követően a JIC Kft., mint 
Közvetítő Szervezet támogatásra érdemesnek ítélte a pályázatu-
kat, így a napokban megtörténik a Támogatási Szerződés aláírása. 
A városrehabilitációs projekt részeként 2012. július végén kerül 
megrendezésre az első táncház, és 2013 júniusáig minden hónap-
ban rendeznek egyet. A pályázat igényelt és elnyert támogatása: 
1.918.660 Ft. 

Márciusban még egy pályázatot hirdetett a Jászfényszaru Ipari 
Centrum Kft. A „Jászfényszaru városközpontjának értékmegőr-
ző megújítása” városrehabilitációs projekt keretében elkülönített 
Városközpont Programalap (JFSZ-5.1.1/FVR-2012) felhaszná-
lásával megvalósuló „mini-projektek” támogatására 2012. április 
23-tól lehet pályázatot benyújtani. Az első pályázat már megérke-
zett, szintén az Iglice Folklór Kulturális Alapítvány által. „Zenés 
nyári esték” című pályázatát a Rimóczi kastély udvarában kívánja 
megvalósítani. A hiánypótlást követően a JIC Kft., mint Közvetítő 
Szervezet támogatásra érdemesnek ítélte a pályázatukat, így a na-

pokban megtörténik a Támogatási Szerződés aláírása. Várhatóan 
2013 júliusában kerül megrendezésre az első zenés nyári est a Ri-
móczi kastély udvarában. A pályázat igényelt és elnyert támogatása 
1.225.830 Ft. 

Ezúton szeretnénk felhívni a civil szervezetek figyelmét, hogy 
a Programalapok keretében meghirdetésre kerülő, támogatható 
pályázatok benyújtási ideje megkezdődött. A Városközpont Prog-
ramalapra (JFSZ-5.1.1/FVR-2012) a pályázatok 2012. április 23-
tól keretkimerülésig, vagy 2013. június 30-ig nyújthatóak be. Az 
Alvég Programalapra (JFSZ-5.1.1/SZVR-2012) vonatkozó pályá-
zatokat 2012. május 2-től keretkimerülésig, vagy 2013. február 
28-ig lehet benyújtani. Kérjük a civil szervezeteket, hogy éljenek a 
lehetőséggel és nyújtsák be pályázatukat. 

A részletes pályázati dokumentáció elérhető Jászfényszaru Város 
Önkormányzata honlapján (www.jaszfenyszaru.hu) és a Jászfény-
szaru Ipari Centrum Kft. honlapján (www.jic.hu), valamint nyom-
tatott formában a Polgármesteri Hivatalban (jelenleg a Rimóczi-
kastélyban) a Projektirodán, vagy a Jászfényszaru Ipari Centrum 
Kft. irodájában. További információ a JIC Kft.-től kérhető Szabó-
Fábián Katalintól, a JIC Kft. projektmunkatársától; tel.: 57/424-
240; email: projekt@jic.hu. 

Mészáros Anita
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

Ünnepélyes alapkőletétel az Ipari Parkban

Beérkeztek az első pályázatok a „mini-projektek” megvalósítására

Az alapkő fedelét a Sangjin Micron Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, a Samsung 
Electronics Magyar Zrt. elnöke és Dr. Becsey Zsolt közösen helyezték el.
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Az általános iskola idei legeredményesebb tanulóit köszöntötte 
az önkormányzat nevében Győriné dr. Czeglédi Márta polgármes-
ter asszony június 14-én a Flamingó Étteremben. „Az év legszebb 
ünnepe ez a nap; befejeződik a tanév, sokan dédelgetik álmaikat: 
hová mennek nyaralni, hová mennek továbbtanulni. A sikeres pá-
lyaválasztáshoz kellenek a kimagasló tanulmányi eredmények, és 
az adottsághoz kellenek a jó szülők, a jó pedagógusok.” – mondta 
többek között a polgármester asszony, majd az iskolaigazgatónak 
és az óvodavezetőknek átadott virággal fejezte ki az önkormányzat 
elismerését a pedagógus kollektívának áldozatos munkájukért.

Az ünnepi rendezvényen ott voltak a diákok tanítói, tanárai, a 
helyi alapítványok képviselői, és meghívást kapott Földvári Zsófia 
egykori diákpolgármester, aki köszöntötte az ünneplőbe öltözött 
kisdiákokat. Elmondta, hogy az általános iskolai évek alatt nagyon 
fontos volt számára a Művészeti Iskola, elég sok ágán részt vett: járt 
néptáncra, színjátszó szakkörre és énekelni, továbbá sportolt is. A 
Terplán Zénó Műszaki Közgazdasági Szakképző Iskolába nyert 
felvételt angol nyelvi osztályba majd informatikai szakcsoportban 
tanult tovább és most végez, mint logisztikai ügyintéző. A felső-
fokú iskolában is sok mindent szeret kipróbálni, oszlopos tagja az 
énekkarnak, nemrég 6 hetet töltött Svédországban egy cserediák 
program keretében. A fényszarui kisiskolásokat egy népdallal is 
megörvendeztette.

A Művészeti Iskola diákjainak műsora következett ezután, Pető 
Edina tanítványai – Fekete Csilla, Kotán Csenge, Bujáki Anna és 
Holló-Szabó Réka – nagy sikert arattak énekszámaikkal.

Köszöntötték az új diákpolgármestert Kovács Eszter személyé-
ben, a külön ajándékot, egy szép könyvet, az idei Fair Play–díjas 
Penczner László vehette át.

Kép és szöveg: Sugár Istvánné

Jó tanulók fogadása – 2012

Az elismerő okleveleket Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
adta át, akinek Földvári Zsófia (balról) segített.

1–2. osztályosok

3–4. osztályosok

5–6. osztályosok

7. osztályosokKoccintás kölyökpezsgővel Szakali János pohárköszöntője után.
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A tavalyi évhez hasonlóan idén is engem ért a megtisztelő 
feladat, hogy jelen legyek, amikor a lemondó  és a leendő 
diákpolgármester megvitatják a legfontosabb kérdéseket. 
Kovács Dániel a volt polgármester értékelt, Kovács Eszter 
pedig csillogó és kíváncsi szemekkel hallgatta, amit elődje 
mond.

Danó, hogyan értékeled a mögötted álló évet?
Diákpolgármesterként nehéz év volt az idei. Nyolcadikos 

vagyok, készülni kellett a középiskolába, felvételi előtti fel-
készítőkre kellett járni. Ezek mellett nehéz volt helyt állni 
a DÖK élén, de szerintem sikeresen teljesítettem. Persze, 
ehhez nagyon sok segítséget kaptam az osztályfőnökömtől 
Mónika nénitől, akivel ketten állítottuk össze az egész éves 
programtervet, a diákönkormányzati képviselőktől, akik el-
jártak a megbeszélésekre, és persze az egész DÖK vezetőjé-
től, anyukámtól.

Eszti, kik voltak az ellenfeleid?
Kovács Viktória a 7. a-ból és Pető Fruzsina a 7. b-ből.
Miben rejlik a győzelmed? Milyen programokat ajánlottál, 

és kik segítettek a népszerűsítésedben?
Elsőként megemlíteném, hogy az osztályom nagy része so-

kat segített. Az osztályfőnököm, Ézsiásné Szécsi Éva néni 
hozta össze a kis csapatot egy délután, hogy megbeszéljük a 
kampány menetét. Több délután is eljöttek hozzám a barát-
nőim, hogy közösen készítsük el a kampány eszközeit. Né-
hány barátom a suli udvarába készített egy nagyobb méretű 
transzparenst. Anyukám segített elkészíteni a kókuszgolyó-
kat, mert éppen akkor volt begipszelve a kezem...

Az informatikát tanító Koscsák Róbert tanár úr lehetővé 
tette, hogy az iskolai számítógépek háttere is engem rek-
lámozzon. Kitűzőket csináltunk, plakátokat, bemutatkozó 
lapot, díszítést stb. Az előző diákpolgármester, Danó is so-
kat segített az összes jelöltnek, ezért hálásak is voltunk neki 
mindannyian. Az eddigi jól bevált és kedvelt programokra 
gondoltam, de újdonságokat is próbálok bevezetni. Pl.: Ka-
rácsonyi mézeskalács-sütés, zenei kívánságlista (olyan zenék, 
amiket le lehet játszani), fotópályázat, osztályok közötti 
sportvetélkedők, babafotó kiállítás stb.

Dániel: Tényleg meg fogod mindet valósítani?
Eszter: Remélem, de mindet megpróbálom.
Dániel: Azt kívánom ebben az esetben, hogy továbbra is 

tartson ki melletted az osztályod, és legyen olyan kitartó és 
lelkes csapatod, amilyen nekem is volt, és engem is segített. 
Kitartást kívánok még az utolsó évedhez, és persze jó mun-
kát és jó szórakozást!

Eszter: Köszönöm.

A diákok örülnek, hogy Kovács Eszter lett a diákpolgár-
mesterük, és remélik, hogy minden ígéretét beváltja, amit a 
kampánya során megemlített. Gratulálunk neki mi is, és sok 
sikert kívánunk!

Szöveg: Horváth Boglárka
Fotó: Koscsák Róbert

Diákpolgármester-csere

Ballagtak az óvodások is

8. osztályosok

Penczner László, az idei Fair Play-díjas és Kovács Eszter
az új diákpolgármester

Fotó: Langó M
iklósné
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Több mint tíz hónapos előkészítés és képzés, tanácsadás után, 
tisztítás-technológiai szakmunkás vizsga lebonyolítására került 
sor 2012. május 16-án (írásbeli), majd május 22-én (gyakorlat) 
az „Első lépések Jászfényszarun” című projekt résztvevői részé-
re. A program keretében a felkészítést és a vizsga lebonyolítását a 
Terplán Zénó Műszaki és Közgazdasági Szakképző Iskola végezte, 
ahogyan a gyakorlatokra, vizsgákra történő utaztatást is az intéz-
mény biztosította.

A vizsgára 19 fő jelent meg, ahol az adminisztráció/adategyezte-
tést követően a vizsgáról történő tájékoztatást kaptak a jelenlévők 
(hiányzás vagy sikertelen vizsga esetén egy másik vizsga lehetőség-
gel is élhetnek később a résztvevők). 

A vizsgabizottság elnöke: Szilágyi Mihály a JNSZM Kereskedel-
mi Kamara megbízásából, Magyar Iparszövetségtől; tagjai: Józsa 
Csaba a Magyar Iparszövetségtől, Molnár József a képző intéz-
mény részéről.

Jelen voltak még a képző intézmény részéről Krasnyánszki Erika 
tanügyi asszisztens (a vizsga szervezését, adminisztrációs munkáját 
végezte), az oktatók, illetve az „Első lépések Jászfényszarun” című 
projekt vezetői, esetmenedzserek és tanácsadója - akik a háttérből 
bíztatva a hallgatókat izgalommal figyelték az eseményeket, a vizs-
gán nyújtott teljesítményeket.

A bizonyítványok kiállítása után került sor a hallgatók tudásának 
értékelésére és a vizsga eredmények kihirdetésre: 17 fő tett eredmé-
nyes vizsgát, tisztítás-technológiai szakmunkás szakképesítés vég-
zettséggel; amelynek OKJ azonosító száma: 31 853 07 1000 00 
00. Ráépülésként továbblépés lehetséges külön képzések keretében 
– amelyre e projekt már nem ad lehetőséget, de más forrásból, saját 
erőből megvalósítható:

tisztítás-technológiai szolgálatvezető; tisztítás-technológiai veze-
tőüléses gépkezelő.

Visszatekintés: a projekt első hónapjaiban zajlott a toborzás, ki-
választás, majd diagnózis-készítés, állapotfelmérés – szociális hely-
zet, tanulási képesség, kulcsképesség vizsgálat, munka és pályaal-
kalmassági felmérés. Elkezdődött az egyéni fejlesztési, szolgáltatási 
tervek készítése.

Kiépítésre kerültek az együttműködések a munkaügyi-, egészség-
ügyi-, oktatási-, képzési-, munkáltatói és munkaadói szervekkel. 
Megtörténtek az egészségügyi vizsgálatok.

A bevont hallgatók képzéseken vettek részt (amelyek részben 
még ezek után is folytatódnak): kulcskompetenciák fejlesztése 
(írás, olvasás, számolás, kommunikáció), önálló életvezetési kész-
ségek erősítése, álláskeresési tréning, felkészítés a munkavállalói 
szerepre, OKJ-s képzések (targoncavezető, tisztítás-technológiai 
szakmai képzés). A képzés időtartamában igényes, tartalmas gyer-
mekfelügyeletet biztosított a projekt. A képzési napokra megélhe-
tési támogatást és étkezést kaptak a hallgatók.

A projekt ideje alatt tanácsadásokra is sor került és kerül (jogi, 
pszichológiai, képzési és foglalkoztatási; egyéni és csoportos men-
tálhigiénés-állapotjavító, aktuális munkaerő-piaci ismeretek), illet-
ve közösségi rendezvények megszervezése is folyamatos. A szakmai 
team által szervezett eddig közel 10 közösségi program is segített 

abban, hogy a hallgatók jobban megismerték egymást, nyitottak-
ká, együttműködőkké váltak.

Jelentős mérföldkőhöz érkezett a program 2012. június 8-án. 
Megtörtént a várva várt nap, az államilag elismert szakképesítő 
bizonyítvány átadása. Az eseményen Győriné dr. Czeglédi Már-
ta polgármester köszöntötte a jelenlévőket, a bizonyítványokat a 
képző intézmény részéről Molnárné Somogyi Margit adta át. A 
projekt felzárkóztató ideje alatt 5 főnek sikerült megszereznie a 8. 
osztályos végzettséget, amely lehetőséget ad, a szakmai képzésbe 
való bekapcsolódásba is.

Lépésenként haladunk
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A hallgatókkal történt interjúk és beszél-
getések alapján megtudtuk, hogy sokat kö-
szönhetnek ennek a programnak: rájöttek, 
hogy képesek tanulni, eredményesen vizs-
gázni, a személyes tudásuk bemutatásával 
önbizalmuk növekedett, ismeretségek, ba-
rátságok köttettek. 

Jelenleg a program 2/3 részénél tartunk, a 
zárásig még egy félév van hátra. 

Az eddig megszerzett ismereteket a továb-
biakban bővíteni próbáljuk olyan tanács-
adásokkal, tréningekkel, amelyek tovább 
erősítik a résztvevőket és képessé vállnak 
majd az álláskeresésre, a munkavállalásra. 
A munkáltatói találkozók megszervezésé-
vel segítünk a munkalehetőségek feltárá-
sában, de a munkavállaláshoz áldozatokat 
is kell hozni: a családi élet, az időbeosztás 
átszervezésével, az utazási hajlandósággal. 
Voltak, vannak buktatók mindenki életé-
ben, de a hallgatók minden segítséget meg-
kaphatnak a projekten belül ahhoz, hogy 
képesek legyenek saját sorsukat irányítani. 
Csak rajtuk múlik, hogy hogyan élnek 
ezzel a lehetőséggel. A projektben elvárt 
tevékenység a hallgatók minimum 6 hóna-
pos után-követése. Ketten elhelyezkedtek 
a Start munkaprogramban. A célcsoport 
több tagja is állást, munkalehetőséget ke-
res, ezt célozta a májusban megrendezett 
nagyszabású állásbörze is. 

Az önkormányzati projekt konzorciumi 
partnere a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai 
Társaság. A szervezet, ez idő alatt 4 prog-
ram akkreditációját szerezte meg, illetve 
folyamatban van az intézményi akkreditá-
ció is. Programjaik:

Pályaorientáló és álláskeresési ismeretek 
elsajátítása (20 óra)

Felzárkóztató, esélyteremtő képzési prog-
ram (300 óra)

Kezdő lépések a vállalkozás indításában 
(146 óra)

Felkészítés önálló családi életre, mun-
kavállalói szerepre (30 óra). Mindezek a 
felnőttképzésben tágabb teret biztosítanak 
a szervezet számára, ugyanakkor a munkál-
tatói oldalról is vonzó, ha a felnőttképzés, a 
továbbképzés lehetőségei adottak a telepü-
lésen a lakosság, a munkavállalók részére. 

A www.bedekovich.hu honlapon mind-
erről bővebben is olvashatunk.

Kovács Béláné Pető Magdolna
Projektmenedzser

Legnagyobb kincsünk az egészség

Jászfényszaru Város Óvodai Intézménye...

„Legnagyobb kincsünk az egész-
ség!” jelmondattal a TÁMOP 
projekt keretében egészségnapot 
tartottunk a Szivárvány óvodá-
ban. A program célja az egészséges 
táplálkozásra, az egészséges élet-
módra való felhívás volt. Ezen a 
napon minden csoportban nagy 
volt a sürgés-forgás. A gyermekek 
az óvó nénikkel közösen tablót 
készítettek az otthonról hozott, 
egészséggel kapcsolatos képek-
ből. Közben a konyhában is folyt 
a lázas készülődés. A dajka nénik 
fantasztikus zöldség-gyümölcstál 
kompozíciókat készítettek, ami-
nek már a látványa is élmény volt. 
Zenés tornával kezdtük a napot. 
Volt itt kötélhúzás, bicikliverseny, 
hulahoppkarikázás is. Az izmok 
edzése után a fogainkat is „erősítet-
tük”. Amikor kinyitott a salátabár, 
finom, friss, nyers zöldségeket és 
gyümölcsöket fogyasztottunk. Az ízléses 
tálalásnak köszönhetően a „nem szeretem” 
zöldségek is elfogytak. A kenyérkosárból 
magvas, teljes kiőrlésű és barna kenyeret 
kínáltunk. Zárásként a gyerekek a járdákat 
is telerajzolták szebbnél-szebb gyümöl-
csökkel, zöldségekkel.

Célunkat elértük, hiszen az együttmozgás 
öröme a finom ételek vidámmá, emlékeze-
tessé tették ezt a napot. Andi és Marika

...a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. Törvény 20/a. § alapján 

Pályázatot hirdet
DAJKA

munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jog-
viszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
 5126. Jászfényszaru Kossuth L. u. 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 

megbízással járó lényeges feladatok:
Gyermekek gondozásával kapcsolatos fel-

adatok. Takarítás. Étkezéssel kapcsolatos 
teendők. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései 
az irányadók. 

Pályázati feltételek:
 8 Általános, dajkai képesítés, 

 3-6 éves gyermekek ismerete, szeretete,
 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 

cselekvőképesség. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 helyben lakás 
 3-6 éves gyermekek körében végzett munka
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
 Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló 

okmányok, erkölcsi bizonyítvány. 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
 A munkakör legkorábban 2012. augusz-

tus 21. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje:
 2012. július 31. 
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Jászfényszaru 

Város Óvodai Intézménye,
 5126 Jászfényszaru Hunyadi u. 2. címé-

re történő megküldésével. Elektronikus 
úton Ácsné Csontos Mária részére az 
ovoda2@pr.hu e-mail címen keresztül. 
Személyesen: Ácsné Csontos Mária 5126 
Jászfényszaru Hunyadi u. 2.

A pályázat elbírálásának határideje:
 2012. augusztus 6.

Fotó: Földvári Edit
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A Szabadság tér nyugati oldalán a II. világháborús emlékműtől 
jobbra, a volt leányiskola helyén áll a Tanítók emlékműve. Az em-
lékmű felállítását a Fényszaruiak Baráti Egyesülete (FÉBE) kez-
deményezte. Az emlékművet Szabó Imrefia Béla szobrászművész, 
Jászfényszaru díszpolgára (Szolnok) tervezte. A süttői édesvízi 
mészkő katedrán egy bronz lapozható olvasókönyv található. A 
bronzlapokra 104, a településen tanító, elhunyt pedagógus nevét 
vésték be az 1700-as évek közepétől kezdődően tanításuk kezdő 
és befejező két évszámával. A emlékmű költségét a Fényszaruiak 
Baráti Egyesülete, a „Jászfényszaruért” Alapítvány, Jászfényszaru 
Város Önkormányzata, jogi és magánszemélyek finanszírozták. Az 
emlékmű avatására nagyszabású ünnepség keretében 2002. május 
1-jén 10 órakor, a Város Napján került sor.

Az elmúlt tíz évben hunytak el: Horváth Erzsébet (1938-1939), 
Rácz Sándor (1938-1941), Thury Anna (1942-1950), Fónagy 
Sándor (1946-1954, 1966-1986), Fónagy László (1948-1984), 
Rigó Mária (1948-1983), Sebestyén Lászlóné Nagy Vilma (1949-
1957), Veréb József (1950-1952), Jets Erzsébet (1951-1953), 
Benke Imréné Horváth Teréz (1951-1955), Varga Sándor (1951-

1953), Varga Sándorné (1951-1953), Hegedűs Gizella (1952-
1954), Sebestyén László (1952-1957), Vigh Zsuzsanna (1953-
1954), Csirke Béla (1954-1970), Válik Erzsébet (1954-1955), 
Mészáros Ferencné (1955-1958), Szabó László (1957-1985), Both 
Béláné (1959-1990), Nádudvari Dezsőné (1971-1972), Kasza Ilo-
na (1983-1985), Vincze Gábor (1996-2002). 

A fenti tanítók, tanárok neveit véssük be a halhatatlanok olvasó-
könyvébe. A volt tanítványok most is, mint 10 évvel ezelőtt egy-
egy tanító nevének vésési költségét 3000 Ft összeggel segíthetik.  
Az adomány a Jász-Takarékszövetkezet helyi fiókja által vezetett 
FÉBE számlára 69500149-10382075 befizethető vagy átutalható.

Jászfényszaru Város Önkormányzata, a Fényszaruiak Baráti 
Egyesülete, a „Jászfényszaruért” Alapítvány az elhunyt tanítók-
ra, tanárokra 2012. szeptember 1-jén (szombaton) 14 órakor 
az emlékműnél ünnepség keretében emlékezik, amelyre az el-
hunytak hozzátartozóit, volt és jelenlegi tanítókat, tanárokat, 
óvodapedagógusokat, a tanítványokat és minden érdeklődőt 
szeretettel vár. A következő lapszámban a részletes programot kö-
zétesszük. Tóth Tibor

Pusztamonostor Község Önkormányzata, intézményei és civil-
szervezetei május utolsó vasárnapjára nagyszabású egész napos 
programra várták az érdeklődőket. A sikeres rendezvénynek a 
jászfényszaruiak is részesei voltak.

A III. Pünkösd Kupán az országos kispályás női labdarúgó tor-
nán a fényszarui csapat a negyedik helyezést hozta el.

A Pusztamonostoriak Baráti Köre által meghirdetett bográcsos 
főzőversenyre a Fényszaruiak Baráti Egyesülete is benevezett. A fel-
adat hozott alapanyagból hús és savanyú káposzta felhasználásával 
szabadon választott bográcsos étel elkészítése volt. Agócs Ferenc 
főszakács vezetésével húsos, babos káposzta készült. A nem min-
dennapi étel ízét, zamatját a babon túl, a füstölt hús is jól szolgálta. 
Aki az ételt megkóstolta, elismerően szólt az Agócs féle különleges-
ségről. A meghirdető elismerő oklevelében részesítette. Feri főztjét 
legközelebb a Múzeumok Éjszakáján kóstolhattuk meg.

A Magyar Pékek Fejedelmi Rendje kalácssütő versenyt hirde-
tett meg két kategóriában. A saját készítésű rostélyos, más néven 
kulcsos kalács kategóriában Pető Lászlóné Sándor Kati második 
helyezett lett. 

A délutáni színvonalas kulturális műsorok után este a fényszarui 
GOLF Együttes a 60-as, 70-es évek nosztalgia számaival aratott 
nagy sikert.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

Tízéves a Tanítók emlékműve (2002–2012)

A Tanítók emlékművének avatásán a résztvevők egy csoportja.

A tanítók fáját ültetik a volt és jelenlegi igazgatók:
Fónagy Sándor, Lantos Péter, Szakali János,

a képen nem látható Zsámboki Lászlóné.

Szomszédoló a III. Gyöngyvessző Fesztiválon és Falunapon
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A Fényszaruiak Baráti Egyesülete éves köz-
gyűlése 2012. május 22-én este a Rimóczi 
kastély nagytermében került megtartásra. Az 
egyesület tagsága megtárgyalta és elfogadta az 
elmúlt évben végzett munkáról szóló beszá-
molót, a 2011. évi közhasznúsági jelentést, a 
2012. évre meghatározott főbb feladatokat és 
az egyesület költségvetését. Cserháti Vencelné, 
az Ellenőrző Bizottság elnökének beszámo-

lóját a költségfelhasználásról, a közhasznú 
jelentés tapasztalatainak összegzését a jelenlé-
vők szintén tudomásul vették. Az egyesület-
nek 2011. évben közhasznú tevékenységből 
3.982 eFt bevétele és 3.948 eFt kiadása volt.

11 fő tízéves tagsága alkalmából emlék-
éremben részesült. 

A közgyűlés – mint a „Jászfényszaruért” 
Alapítvány alapítója, az 1994-től működő 

közhasznú alapítvány kurátorainak meg-
választó testülete – határozatokat hozott. A 
közgyűlés lemondás folytán elismerését és 
köszönetét fejezte ki Lantos Péter, Staár 
Istvánné Dobák Zsuzsanna és Rékasiné 
Török Judit kurátoroknak, akik a kezde-
tektől 18 éven át – juttatás és díjazás nélkül 
– részt vettek a döntéseket hozó alapítvány 
kuratóriumának munkájában.

A közgyűlésen jelenlévő tagok Basa Évát, 
Kotánné Kovács Tímeát és Lajkóné 
Tanczikó Tündét a „Jászfényszaruért” Ala-
pítvány Kuratóriumának tagjaivá egyhan-
gúlag megválasztották.

Berze Lászlóné (Bp.) által a beszámoló köz-
gyűlésen készített fotói a www.febe.hu hon-
lap galériájában egyesületi események között 
látható. Tóth Tibor

Szabó László tanár úr élete utolsó éveiben 
Jászfényszaru sportéletének egyik lényeges 
fejezetét kívánta feldolgozni. Csak örülhet-
tünk a vállalkozásának, mert a fényszarui 
fociról valóban ő tudta a legtöbbet. Több 
mint 20 éven át volt a foci csapat edzője. Az 
összegyűjtött tényeket, adatokat, fotókat egy 
kiadvány formájában szerette volna az utókor 
részére átadni. Nem érhette meg.

Halála után a családja, régi kedves iskola-
társa, tanítványai, focistái felvették az elejtett 
fonalat és sajtó alá rendezték az összegyűjtött 
értékes ismeretanyagot. Jászfényszaru Város 
Önkormányzata vállalta a kiadás költségeit, 
s ennek köszönhetően hamarosan napvilágot 
lát Szabó László munkája.

A tanulmánykötet tényeket, adatokat közöl 
a jászfényszarui labdarúgás szervezetéről, az 
egyes csapatokról (fotókkal, nevekkel doku-
mentálva), egyes meccsekről, híres vendégfo-
cistákról. Maróti István, Farkas Gyula és Pál 
István visszaemlékezései hű képet festenek 
múltunk egy-egy szeletéről.

A kiadvány függelékében egy rövid fejezet 
a fényszarui színjátszás történetébe enged be-
pillantást néhány fotó és adatok segítségével.

Szabó László: Az életem volt a futball 
című munkája színes borítóval, ragasztókö-
tött kivitelben, fekete-fehér fotókkal, 64 oldal 
terjedelemben készül, s ez év augusztusában 
jelenik meg. Előfizethető 2012. július 15-ig: 

Rózsa Imre, Rosenberg hp. u. 5.
Farkas Gyula, Fürst S. u. 63.
Szabó Lászlóné, Árpád u. 4.
Szabó László, művelődési ház
Kővágó Jánosné, Kossuth L. u. 35.
Az előfizetők 800 Ft-ért kaphatják meg 

a kiadványt, melynek példányonkénti ára 
1.000 Ft lesz. Sugár Istvánné

A Jász Múzeum, a Jász Múzeumért Ala-
pítvány, a Jászok Egyesülete Jászberényi 
Szervezete és a KÉSZ Jászberényi Csoport-
ja május 25-én a Jász Múzeumban – szüle-
tésnapjának előestéjén – köszöntötte a 60 
éves Dobos Lászlót.

A múzeum udvarában felállított sátorban 
gyülekeztek az egyházi és világi személyek, a 
Jászsági-díjasok, intézmények igazgatói, a jász 
települések helytörténeti kutatói, civil szerve-
zeteinek meghívott vezetői. Az ünnepelt a 
Jászok Egyesületének újraalapítója és ügyvi-
vője, mint mindig most is pontosan érkezett. 
Az ünnepség 16 órakor citerával kísért népdal 

csokorral vette kezdetét. Hangfelvételről a 
Lehel kürt hangja is megszólalt. A főszervező 
Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igaz-
gatója méltatta és hosszan sorolta az ünnepelt 
érdemeit. Az elmúlt több mint húsz évben a 
Jászságért, a szülőföldért, az itt élőkért végzett 
tevékenysége példaértékű. A nemes célok el-
érésében segítségére volt a Jászok Egyesülete, 
a Jászságért Alapítvány anyagi bázisa, de ezen 
civil szervezetek eredményes működése is 
döntően személyéhez köthető. Budapestről, 
otthonából mindig hazajön, és egyre többet 
tartózkodik Jászágón, amelynek díszpolgára, 
és ahol elődei is éltek. Jászberény város ne-
vében Szatmári Antalné, a humánerőforrás 
bizottság elnöke köszöntötte és olvasta fel dr. 
Szabó Tamás országgyűlési képviselő, polgár-
mester köszöntő szavait, majd átadta a város 
ajándékát is. A jelenlévő vendégek részéről a 
köszöntések hosszú sora következett. A Fény-
szaruiak Baráti Egyesülete – amely tagszer-
vezete a Jászok Egyesületének – nevében az 
elnök fejezte ki jókívánságait az ünnepeltnek. 
A pezsgős koccintás után, vacsora, majd a 
jászsági szűcsmintával díszített születésnapi 
torta is elfogyasztásra került. Tóth Tibor

A fotót készítette:
Bugyi Gábor a Jász Múzeum munkatársa

Beszámoló közgyűlésElőfizetési felhívás
Szabó László:

Az életem volt a futball

Dr. Dobos László születésnapi köszöntése

A közgyűlés részvevőinek egy csoportja

Tóth Tibor a FÉBE elnöke
köszönti az ünnepeltet
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Május 20-án délelőtt, gyorsan terjedt a 
szomorú és tragikus hír, városunk köz-
ismert és tisztelt polgára Tamus Béla 
élete teljében elhunyt. A megdöbbenés, 
a fájdalom után fülemben csengett a jól 
ismert dal egyik sora: „…mindig a jók 
mennek el…”

Jászfényszarun született, itt végezte alap-
fokú tanulmányait. A hatvani Bajza József 
Gimnáziumban érettségizett. Felsőfokú 

tanulmányait Gyöngyösön folytatta, ahol 
1975 júniusában szerzett növénytermesztői, 
üzemmérnöki diplomát. A föld, az állatok 
szeretetét otthonról hozta, a pályaválasztá-
sát is ezek befolyásolták. Szülei büszkék vol-
tak rá, hogy tanult, hogy taníthatták.

Először 1975 augusztusában találkoztam 
vele, amikor kezdő agrárszakemberként 
a Béke Mg Tsz-be felvételre jelentkezett. 
Szerette a szülőföldet, Jászfényszarut, nem 
tudta volna elképzelni máshol az életét. 
Gyorsan beilleszkedett a szövetkezeti kol-
lektívába, végig járta a raglétrát, egyre ösz-
szetettebb feladatokra kapott megbízást. 
A növénytermesztés minden területén, 
ha szükség volt rá az állattenyésztésnél is 
helyt állt. A szövetkezetben vált közösségi 
emberré. Munkáját több kitüntetéssel is-
merték el.

A rendszerváltozás után az egyéni gaz-
dálkodás adta új lehetőségeket is ki akarta 
próbálni. 1992. szeptember 30-án kivált a 
tsz-ből, az üzletrészéért megkapta a Lehel 
II. telepet. Vállalkozást folytatott, előnevelt 
és vágásra kész csirkét nevelt. 

Az 1995-ben 53 taggal 220 ha terüle-
ten létrejött az Erdőbirtokossági Társulat, 
amely 1997 évben elnökének választotta. 
Az új szakmai munkát kihívásnak tekintet-
te és a tagság megelégedésére végezte mun-

káját. 2012. április 20-án újabb három 
évre kapott bizalmat.

1990-ben a lakosság szavazatával önkor-
mányzati képviselővé választották, mely 
tisztségre 1994 és 1998 évben is újra meg-
választották. A település fejlődéséhez, az itt 
élők helyzetének javításához képviselőként 
végzett 12 éves munkája is hozzájárult.

1993. február 15-én a Földkiadó Bizottság 
tagjává, majd a tagok elnökükké választot-
ták. Tagja volt a Fényszaruiak Baráti Egye-
sületének és az egyesület keretében működő 
Szűcs Mihály Huszárbandériumnak is.

A természet szeretete, védelme is köz-
rejátszott abban, hogy 1990-ben vadász 
lett. Hat éve alakult meg a Jászfényszarui 
Földtulajdonosi Közösség, melyben a ta-
gok bizalmából elnöki tisztséget látott el. A 
közösség összetartásáért sokat fáradozott, 
szívesen közreműködött, és személyesen 
is dolgozott a városért, közösségi célokért. 
Soha nem felejtette el honnan jött. Köz-
vetlen, segítőkész személyisége, kedves 
mosolya környezetére a vele kapcsolatban 
állókra mindig hatással volt.

A családját szerető gondoskodó férj és 
apa volt, gyermekeit közösségi emberré 
nevelte. Halálával a család mellett, közös-
ségünket is nagy veszteség érte.

Tóth Tibor

Március hónapban új rovatot indítottunk útjára „Anno – 
Érdekességek Jászfényszaru múltjából” címmel. Az anno la-
tin eredetű szó, jelentése évben, években, régen. A sorozatban 
korabeli hiteles dokumentumokból, újságcikkekből idézünk 
szószerint olyan Jászfényszaruval kapcsolatos eseményt, törté-
netet, hírt, amely minden bizonnyal a mai olvasónak is hordoz 
új információt, az idősebbnek ismerős neveket is.

Jászberény 1868. augusztus 16. Jász-Kunság 33. számában 
volt olvasható: 

„Pályázat. Jász-Fényszarun a kántori állomás üresedésbe jövén 
ezen állomásra pályázat hirdettetik. Ezen állomással a következő 
évi járandóság van egybekötve: 12 iteze vaj, -5 kila tiszta búza, -45 
kila rozs, -150 font só, 150 font hus, -24 font fagygyu, -4 öl fa, -63 
frt o. é. kész pénz, szabad lakás, 17 hold föld és 4000 lélek után a 
stoláris jövedelem.

A szükséges okmányokkal ellátott folyamodványok, f. évi szept. 
hó 15-ik napjáig bezárólag -mely napon a választás történe- Jász-
fényszaru város tanácsához küldendők.

Jászfényszaru, augusztus 2-kán 1868 Csordás Ferencz városi 
főbiró”

A Jász Hírlap 1923. szeptember 16-i 38. számában jelent meg:
„Segédjegyző kell Jászfényszarunak. A Jász Vidékben megje-

lent egy pályázati hirdetmény, mely szerint Jászfényszaruban egy 
segédjegyzői állás betöltésre vár. Pályázni szept. 22-ig lehet.” 

A Jász Hírlap 1937. június 26-i 26. számában jelent meg:
„Primicia. Litkei Antal ujmiséspap vasárnap, junius 27-én, reg-

gel 9 órakor tartja első szentmiseáldozatát a jaszberényi főtemp-
lomban.”

Litkei Antal (1913–†1997) címzetes prépost, jászberényi szüle-
tésű áldozópap. 1937-ben szentelték pappá. Segédlelkész: 1937. 
Tarnalelesz 1938. Ajak. 1940. Kisvárda, 1941. Diósgyőr, 1941. 
Kisvárda. Plébános: 1942. Jék, 1953. Fegyvernek, 1967–1995. 
Jászfényszaru.

Címei: 1959. helyettes esperes. 1984. prépost, 1986. kerületi es-
peres, 1995-ben nyugdíjba vonult. Sírja a Jászberény-i Szent Imre 
temetőben található.

Az idézetet betűhíven közöljük, amely sok esetben a mai helyesírási 
szabályoktól eltért. 

Dobák Gábor FÉBE tag kutatásait felhasználva szerkesztette és kö-
zétette: 

Tóth Tibor

In MeMorIaM – „…MIndIg a jók Mennek el…” – Tamus Béla 1954-2012

Anno – Érdekességek Jászfényszaru múltjából

Litkei Antal állami városi ünnepségen, 1995. augusztus 18.
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Jászfényszaru határában a 32-es főút és a 3106-os út keresz-
teződésénél az 1920-as évek második felétől kezdődően évti-
zedekig állt egy kereszt a trianoni békediktátum emlékére. A 
helyet ma is Trianonnak ismerjük, bár a régi keresztre már csak 
kevesen emlékezhetnek. Az elmúlt évben társadalmi kezdemé-
nyezésre újból napirendre került a Trianoni kereszt felállítása 
–a régi helyének közelében-, ezért a költségvetésben biztosítot-
ta a Képviselő-testület ennek költségeit.

Az emlékművet városunk díszpolgára, Szabó Imrefia Béla 
szobrász, éremművész tervezte, a megalkotásban közreműkö-
dött Tóásó Tibor kőszobrász, a bronzmunkát Galambos Sándor 
bronzöntő mester készítette, a talapzat kövét Urbán Miklós és 
Farkas János ajánlotta fel. A helyszín rendezését a Gamesz dol-
gozói valamint a Start munkaprogram résztvevői végezték el.

Az emlékmű avatására június 1-jén került sor. Az ünnepségen 
megjelentek a Jászság országgyűlési képviselői, a szomszéd tele-
pülések polgármesterei, Jászfényszaru díszpolgárai, helyi egye-
sületek, társadalmi és gazdasági szervezetek képviselői, vezetői, 
az érdeklődő lakosság. A Himnusz eléneklése után Győriné dr. 
Czeglédi Márta polgármester asszony mondott köszöntő beszé-
det. Az alábbiakban ebből idézünk néhány gondolatot:

„A képviselő-társaim nevében is tisztelettel köszöntöm a jelenlé-
vőket! Fogadják szeretettel megemlékezésünket.

A hordozott harag lelkiismeret furdalást okoz. Először elnyomo-
rítja, de el is pusztíthatja a lelkeket. 

A lélek az erő!
Mindenkit hazahoz. Haza, Magyarország, magyarság, szülőföld. 

A haza, az anyaföld, a szülőház szent dolog. 
A hazafiasság a hovatartozás megvallása, a tiszta lélek ereje, a 

reménység biztos hite, ahogyan Prof. Bagdy Emőke fogalmazza, 
ennek transzgenerációs átadása minden akadályon képes átjutni. 

Tudnunk kell tehát tiszta hittel és bizalommal élni, mert a meg-
nyomorított lelkek soha nem élhetik meg az összetartozás semmi 
mással nem pótolható élményét és érzését.

A hazafiasság a hovatartozás megvallása! Ez a magyarság.
Nyelvünkben, irodalmunkban, zenénkben, tudásvágyunkban, 

életerőnkben.
Én azt kívánom, hogy minden nap tudjunk hálát adni a körülöt-

tünk lévő békéért.
Tudjunk egymásnak önfeledten segíteni, mert ez további életerőt 

generál közöttünk.
Kívánom, hogy mi a jövőben is Jászfényszarun, hazánkban és 

azon kívül az egész világon, megélhessük az összetartozás nagy él-
ményét.

Meggyőződésem szerint, mindazoknak, akik magyarnak vallják 
magukat, ez nemcsak lehetősége, hanem kötelezettsége is.

Nem mehet le a Nap a mi haragunkkal. Kölcsönösen együtt kell 
működnünk, mert egymásra vagyunk utalva és együtt nagy lesz az 
erőnk, és a jövőnk.

1920. június 4-ét követően mikor a Trianoni szerződés tartalmát 
megismerték a magyar települések, megrendültségüket, döbbene-
tüket egy szó nélkül fejezték ki és minden településen megszólaltak 
a harangok.

Ma, 2012. június 1-jén, mint már talán halkan hallják is, Jász-
fényszarun újra megszólal a harang a Trianoni emlékmű avatása al-
kalmából, amit egyre erősebben és erősebben hallanak, de ez a ha-
rangszó legyen az összetartozás, a remény harangszava és üzenete.”

Az emlékmű leleplezését követően Szabó Imrefia Béla osztotta 
meg az új műalkotással kapcsolatos gondolatait, majd Kiss Gábor 
plébános, érdemes esperes, érseki tanácsos megáldotta, megszen-
telte azt. Ez után került sor a megemlékezés virágainak elhelyezésé-
re. Az ünnepségen Berzéné Magyar Krisztina előadásában elhang-
zott Szent Pál apostol Szeretethimnusza, énekelt Pető Lászlóné, 
közreműködött a Fehér Akác népdalkör és Pálházi Bence zenekara.

Jászfényszaru Város Önkormányzata az emlékmű állítása alkal-
mából Trianoni Emlékérmet adott ki. Erről olvashatnak többet a 
16. oldalon. Szöveg: Sugár Istvánné, képek: Berze Lászlóné (Bp)

Trianoni emlékmű avatása
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Június első napjaiban egy új lovas sportág debütált Jászfénysza-
run. A kétnapos lovas hétvége egy csodálatos díjugrató versennyel 
kezdődött. Színpompás akadályok, szebbnél szebb virágok, gyö-
nyörű lovak, elegáns zsokék, fantasztikus ugrások. Ez a kép fogad-
ta a lovas pályára érkezőket. A sűrű programok és a hűvös időjárás 
nem szegte kedvét a nézelődőknek. Az első alkalommal megren-
dezett díjugrató versenyen 113 startot láthatott a népes közönség. 
A nap folyamán több mint ezer néző figyelte a kezdő és haladó lo-
vasok ugrásait. Valamennyien szurkoltunk Észiás Dominika helyi 
versenyzőnek, aki két versenyszámban mérte össze tudását a vidéki 
versenyzőkkel. B2 ifjúsági versenyszámban a III. helyezettnek járó 
kupát és egy különdíjat vihetett haza. 

A versenyt Nagy Tibor jászfényszarui lakos emlékének szentelték 
a szervezők, aki maga is számos versenyen vett részt országhatáron 
belül és túl. A családdal folytatott beszélgetés során megtudtuk, 
hogy sajnos a megszerzett kupák nagyrésze nincs a család birto-
kában, azonban néhány eredményt sikerült összegyűjteni. Nagy 
Tibor 1995-ben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lovas Bajnoksá-
gon III. helyezést, a Redemptió emlékére rendezett Karcagi Lovas 
Napon II. helyezést, a nagyfügedi Correctrans Kupán III. helye-

zést ért el, 1998-ban a Földművelésügyi Minisztérium III. díját 
nyerte el, valamint az újszilvási Pünkösd Kupán II. helyezett lett. 
Életrajzát a verseny megnyitóján a versenybíróság ismertette, a 
szervezők és a versenyzők képviselői a család kíséretében a temetői 
sírnál emlékkoszorút helyeztek el. 

A versenynapot az Iglice Gyermek Néptáncegyüttes fellépése és 
táncháza zárta, melyhez a közönség örömmel csatlakozott.

A lovas hétvége második napja a fogathajtásról szólt és a már meg-
szokott kiegészítő programokról. Szabadidős lovas versenyzők és 
„C” kategóriás versenyzők póni kettes, nagyló egyes és kettes foga-
tokkal akadályhajtás versenyszámban mindösszesen 45-en mérték 
össze tudásukat. Az estébe nyúló pontgyűjtő versenyszámra 27-en 
jelentkeztek. Helyi versenyzőként ifj. Pál János és Kis András prog-

ramját láthattuk a pályán. Ifj. Pál János lipicai kettes fogatával IV. 
helyezést ért el, Kis András fekete shetland pónijaival VI. helyen 
végzett. A versenyszámok győztesei az AXIÁL Kft., a HORZE 
Kft., Rusainé Tóth Terézia PURINA forgalmazó, a Chemical-Seed 
Kft., Jászfényszaru Város Önkormányzata, a Pető és Társa Kft., a 
Kukta Kft., a Jász-Terra Kft. és a Jászföld Hagyományőrző Egyesü-
let ajándékaival térhettek haza. Valamennyi résztvevő a Jász-Bömi 
Kft. jóvoltából egy-egy cserép gyönyörű muskátlival gazdagodott. 

Lovas Napok

Észiás Dominika helyi versenyző két versenyszámban mérte össze tudását
a vidéki versenyzőkkel

Kezdődik az Iglice táncháza

Időutazás

Lovastornász gyerekek ejtették ámulatba a közönséget
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Tisztelt termelők!
Támogatás az alábbi feltételeknek 

megfelelő állatokra nyújtható be:
· háziasított szarvasmarhaféle,
· nőivarú,
· a támogatási kérelem postára adásának 

napján kora legalább 8 hónap,
· húshasznú vagy kettős hasznosítású tí-

pusba tartozik,
· bejelentésre kerül az ENAR nyilvántar-

tásába legkésőbb a támogatási kérelem 
benyújtásáig,

· olyan állományhoz tartozik, amelyben 
jellemzően hústermelés céljából nevel-
nek borjakat,

· a kötelező birtokon tartás alatt a terme-
lő tenyészetében van,

· tenyészete igazoltan gümőkor-, bru-
cellózis-, leukózismentes.

Támogatásra az a termelő jogosult aki:
· az előírt időszakban az MVH által rend-

szeresített főlapból és megfelelő számú 
betétlapokból álló nyomtatványon tá-
mogatási kérelmet nyújt be,

· kérelmén legalább 3 támogatható álla-
tot jelent be,

· a kérelmezett állatokat a támogatási 
kérelem postára adását követő naptól 
kezdődően 6 hónapig folyamatosan a 
tenyészetében tartja,

· gondoskodik a tenyészetében lévő állat-
állomány – szarvasmarha – ENAR ren-
delet szerinti jelöléséről és nyilvántartá-
sáról, apaállat-használatról, megfelelő 
tenyészbika vagy mélyhűtött szaporí-
tóanyag használatáról, valamint ezeket 
jelenti az MgSzH felé,

· kérelmezett állatai legalább 30%-ának 

van ellése 2012. 01.01 – 2012.12.31-
ig; – a birtokon tartási időszak alatt szü-
letett borjakat a születést követően leg-
alább egy hónapig az anyjukkal azonos 
tenyészetben tartja

· a birtokon tartás teljes ideje alatt az 
üszők aránya legfeljebb 40%

· a TIR-ENAR-ban a kérelemben szerep-
lő állatok tartójaként szerepel;

· rendelkezik regisztrációs számmal, ér-
vényes fizetési számlaszámmal illetve 
bejelentette a vállalkozása minősítését

· a 2010/2011-es kvótaévre vonatkozóan 
nem rendelkezett 120.000 kg-nál több 
tejkvótával vagy ha több tejkvótája volt, 
akkor a támogatási kérelmében feltün-
tetett állatait tejtermelést nem folytató 
tenyészetben tartja.

Azon termelőnek, aki támogatási jogo-
sultsággal nem rendelkezik, a kérelemhez 
mellékelnie kell igazolást arról, hogy maga 
vagy foglalkoztatottja rendelkezik legalább 
középfokú mezőgazdasági szakirányú vég-
zettséggel, ennek hiányában a falugazdász 
által igazolt minimum 5 éves állattenyész-
tési gyakorlattal. A betegségmentességet az 
állatorvos a K12600/K12601 Főlapon a 
megfelelő rovatok kitöltésével igazolja.

A támogatási kérelem formanyomtat-
ványa letölthető a www.mvh.gov.hu vagy 
kérhető a falugazdászoktól illetve a kama-
rai tanácsadótól.

A támogatási kérelmet 2012. június 1. 
és 2012. július 31. között lehet benyújta-
ni postai úton az MVH illetékes megyei 
kirendeltségéhez. Törőcsik Anikó

Agrárkamarai tanácsadó
06 30/325-7807

Sokakat érdekel, hogy Jászfényszarun 
hol is húzódik a Csörsz-árok. Nyugat felől 
haladva városunk külterületére a turai ha-
tár felől lép be a sánc-árok ahol egy rövid 
szakaszon a Galga folyóban halad, majd a 
Felsőrét, Bugyogó és Makkoserdőben hú-
zódik egyenesen. A Zagyván túl az Attila út 
végén lép be városunkban, nyomai pedig a 
Vasvári Pál út és a Fürst Sándor út délke-

leti szakaszain láthatóak. Jászfényszaru bel-
területét a Hajtató telepnél lépi ki, majd 
az egykori Sóstó és a Gyékényesnél halad 
el Pusztamonostor irányába. Az 1970-es 
években a Sóstónál a régészek fel is tárták 
a sánc-árok maradványait, ahol különösen 
fontos jelentőségű szarmata cserepeket ta-
láltak benne.

FKV

A versenynap nem múlhatott el lovas be-
mutató nélkül. A Mátyus Udvarház és 
a Füzesgyarmati Gyermeklovas Alapít-
vány közreműködésével felejthetetlen fríz 
show-t láttunk. Elsőként két lovas hölgy 
lépett a pályára, akik egy kisebb karusszelt 
mutattak be, majd a földről történő irányí-
tás és a spanyol lépések kaptak szerepet. 
Ezt követően a lovastornász gyermekek ej-
tették ámulatba a közönséget, akik mozgó 
fogatlovakon mutattak be tornagyakorla-
tokat. A bemutató csúcspontja egy életre 
kelő filmes jelenet volt: római kocsi elé 
befogott négy csodálatos ló vágtázott el a 
közönség előtt. A kocsit két korhű ruhába 
öltözött „római katona” hajtotta.

A versenynap folyamán az óvónénik 
és a dadák jóvoltából a gyerekek készít-
hettek papírból lovacskát és játszhattak a 
hagyományőrző fajátékokkal. Kiss And-
rea segítségével megtanulhatták, hogyan 
lehet krepp papírból pipacsot készíteni. 
Kisvonat, óriáslabda, csúszda és hasonló 
játékok kipróbálására és pónilovaglásra is 
volt lehetőség. A tavalyi évben a LIFE Ifjú-
ságsegítő Kft. megszervezte a patkóhajítás 
magyarországi rekordkísérletét, melynek 
során legmesszebbre 57,6 méterre sikerült 
a patkót elhajítani. Az idei évben gyermek 
kategóriában 11 , ifjúsági kategóriában 10, 
felnőtt női kategóriában 10, felnőtt férfi 
kategóriában 21 fő indult. A legmesszebb-
re Czák Zoltánnak sikerült elhajítania a 
patkót. A nyertes dobás 54,6 méter volt, 
így a Balogh Péter által felállított rekordot 
idén nem sikerült megdönteni.

A versenynap éjszakába nyúló tombola-
sorsolással zárult, melynek fődíjaként két 
pónicsikó került kisorsolásra, melyek közül 
az egyik vidéki otthonra lelt, míg a másik 
helyben talált gazdára.

Köszönjük Jászfényszaru Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének, hogy az 
anyagi fedezet biztosításáról szóló dönté-
sével lehetővé tette, hogy az idei évben is 
fejlesszük, karbantartsuk a lovas pályát és 
a fogathajtó versenyt díjugrató versennyel 
kétnapos programmá bővítsük. Köszönjük 
mindazoknak a cégeknek, magánszemé-
lyeknek a támogatását, akik felajánlásukkal 
hozzájárultak a rendezvény színvonalasab-
bá tételéhez.

Köszönjük mindazoknak a magánszemé-
lyeknek a szervezésben és lebonyolításban 
nyújtott segítségét, akik a két versenynap 
folyamán azon szorgoskodtak, hogy a ren-
dezvény a lehető legjobban sikerüljön és 
mindazoknak a munkáját, akik a két és 
fél hónapos előkészület során szabadide-
jük feláldozva dolgoztak velünk a terület 
szépítésén, fejlesztésén. Nem utolsó sor-
ban köszönjük a díjugratók és fogathajtók 
részvételét a rendezvényünkön, valamint a 
közönségnek a kitartó érdeklődését, szur-
kolását.

Karizs Evelin

A 2012. évi termeléshez kötött anyatehéntartás 
támogatás igényléséről

A Csörsz-árok Jászfényszarun
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Jászfényszaru Város Önkormányzata a 
június 1-jei Trianoni Emlékmű állítása al-
kalmából Trianoni Emlékérmet adott ki.

Az érem tervezését, a gipszminta elkészí-
tését Szabó Imrefia Béla szobrászművész, 
városunk díszpolgára felajánlásként tette. 
Az acélverő tő és az érem Szegeden, Szabó 
Géza ötvösmester éremverdéjében készült. 

Az új érem folytatása (a sorozat ötödik ér-
méje) a 2005. évben kiadott József Attila, 
2009. évben Kazinczy Ferenc, 2010. évben 
Erkel Ferenc, 2012. évben Liszt Ferenc Ju-
bileumi Emlékéremnek. 

Az érem előlapjának közép tengelyén a 
felállított és felavatott Trianoni Emlékmű 
kicsinyített pontos mása, az érem körívén 
Ady Endre: Üdvözlet a győzőnek című 
verséből két sor idézet „…Mi voltunk 
a földnek bolondja, Elhasznált, szegény 
magyarok…” olvasható. A hátoldalán 
Jászfényszaru római katolikus temploma, 
alatta a település jelenlegi címere, a „Jász-
fényszaru Város” felirattal. A szövegmezőt 
osztja az 1831-es várospecsét, amelyet az 
akkori mezővárossá nyilvánítás alkalmából 
készítettek, s ennek felirata: „Jászfényszaru 
várossa petsétje 1831”. Mindkét oldal pe-
reme gyöngysorral szegélyezett. A 42,5 mm 
átmérőjű érem nemes ajándék és maradan-
dó érték. Megrendelhető 2012. július 31-
ig a régi Városháza földszintjén az Anya-
könyvi Hivatalban Kiss Zsuzsannánál a 
következő változatokban: bronz 3.000 Ft, 
ezüstözött fényes vagy ezüsttel platinázott 

bronz 4.000 Ft, aranyozott bronz 5.000 
Ft, ezüst (Ag925/33,6gr) 25.000 Ft.

Az érem árában a tartó-díszdoboz is sze-
repel. Az érmet nyugta ellenében a meg-
rendeléskor kell fizetni. A Trianoni Em-
lékérmet a megrendelők augusztus 15-ig 
kézhez kapják.

Tóth Tibor

A cink egy fémes elem, átmenetifém. Szobahőmérsékleten kissé 
kékes árnyalatú, szép fémfényű, 200 °C fölött rideg, könnyen por-
rá törhető anyag, 150–200 °C közötti hőmérsékleten kovácsolha-
tó. Az elem neve a német Zink elnevezéséből származik, magyarul 
horganynak is nevezik.

Ötvözetei közül a sárgarezet már a történelem előtti időkben is-
merték, de magát a cinket csak 1300 körül állították elő.

Egyike a legnagyobb mennyiségben használt fémeknek. Az épí-
tészetben elsősorban tetőfedésnél, esőcsatornák, párkányok, stb. 
készítésekor alkalmazzák.

A cink előállítása kevesebb energiát igényel, mint más fémek elő-
állítása. Az építőiparban használatos hengerelt horgany termékek 
90%-a újrahasznosításra kerül. Élettartamuk miatt is kedvező a 
használatuk, mivel akár 100 évig is használható. Csak kevés olyan 
építőanyag van, amelyiknek ökológiai mérlege hasonlóan pozitív 
értékelést nyújt.

A RHEINZINK, német cég, élen jár a horganylemez-gyártás-
ban, és a legmagasabb minőség mellett az első helyen áll az ökonó-
miai és ökológiai szempontoknak megfelelő eljárások kifejlesztése. 
Ezért a gyártás energiaigénye mind a cink alapanyag kinyerése, 
mind annak feldolgozása során szokatlanul alacsony. A legmoder-
nebb gyártóberendezések használatának köszönhetően az emisszió 
(szennyezőanyag-kibocsátás) az érc olvasztása és az anyag további 
feldolgozása során is minimális. 

A környezetvédelem szempontjából, kiemelkedő fontosságú a 
napenergia hasznosítás. Míg a XX. század napenergia-hasznosító 
berendezései a tetőkre kívülről rászerelt, a látványt néha zavaró 
kiegészítések voltak, addig a XXI. század újítása lehet a fedés felü-
letébe integrált energiatermelő egység, amely egyben a tetőfedés is.

Az 2009-es müncheni BAU építőipari vásáron nagy érdeklődést 
keltett a Liebeskind-Villa. A tervező a világhírű sztárépítész, Dani-
el Liebeskind, a projekt egy későbbi ökologikus típusház-sorozat 
mintaépülete.

Az épület tartószerkezete a Németországban már évszázadok óta 
bevált favázas építési móddal épült. Az épületben kizárólag kör-
nyezetbarát építőanyagokat használtak. A kékesszürke Rheinzink - 
lemezből készült tető- és homlokzatburkolatok a fedésbe integrált, 

kívülről láthatatlan, Solar Thermie energiahasznosító rendszerrel 
készültek, amely – egy talajszondákkal működő hőszivattyúval 
együtt – építészeti szempontból is előre mutató megjelenésű, egy-
ben tartós fűtési rendszert hoz létre. A rejtett napkollektoros fém-
lemezfedés nemcsak az időjárási hatások ellen véd, hanem hasz-
nosítja a nap energiáját is. Ezt a multifunkciós épületburkolatot 
nevezi a Rheinzink második generációs szoláris rendszernek.

Berze Éva, okleveles építészmérnök

Trianoni Emlékérem

ÉpítÉsz szemmel

A cink szerepe az építészetben

Az érem előlapja
(ezüsttel platinázott bronz változat)

Liebeskind-Villa

Az érem hátoldala
(ezüsttel platinázott bronz változat)
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A jászfényszarui egyházközség szokásos szentkúti zarándokútja 
idén május 20-án volt. Nemzeti kegyhelyünkre városunkból, a ha-
gyományoknak megfelelően gyalogos, kerékpáros és buszos zarán-
dokok is indultak. Sokan személyautóval látogattak el Szentkútra, 
hogy részt vegyenek az ünnepélyes szentmisén. Jászfényszaruból 
összesen százötven zarándok kereste fel a nemzeti kegyhelyet.

A gyalogos és kerékpáros zarándokok már szombat kora reggeli 
és reggeli óráiban vágtak neki a mintegy hatvan kilométeres távnak 
és érkeztek meg aznap a kegyhelyre. A busszal érkező zarándokok 
pedig vasárnap reggel indultak útnak.

Pál Alíz

Az Úrnapja katolikus főünnep, melynek gyökerei a 13. századba 
nyúlnak vissza. Általános szokás a körmenet és a virágdísz, virág-
szórás. Az úrnapi körmenettel Magyarországon és másutt is össze-
forrt a virágszőnyegek, virágsátrak, a virágokkal díszített oltárok 
képe, valamint a virágszórás is, ahol a gyermekek a kora nyár leg-
színpompásabb virágszirmaiból díszítették az Oltáriszentség kör-
behordozásának útját. A körmeneten négy stáció van: négy oltárt 
állítanak, amelyet a pappal és az Oltáriszentséggel végigjárnak a 
hívek. A stációknál evangéliumot olvasnak és a pap az égtájak felé 
áldást oszt. Az első adatok magyarországi megünnepléséről a 13. 
század végéről valók.

A fotó 2012 Úrnapi körmenetén készült, Jászfényszarun.
Forrás: internet.

Kép és szöveg: Pál Alíz

Alábbi képriportunk a Szent Erzsébet háznál készült, Pünkösd 
vasárnap, mikor a jászfényszarui Egyházközségben egyházközségi 
napot tartottak. A programok délután két órakor kezdődtek és az 
esti órákig tartottak. A Szent Erzsébet ház füves pályájára mint-
egy nyolcvan hívő látogatott el, és minden korosztály képviseltette 
magát. Az iskoláskorúak számára a délutánt sorversenyekkel és 

ügyességi játékokkal és egy közös 
focizással tették színessé, mialatt a 
szülők és nagyszülők inkább beszél-
gettek vagy a vacsora elkészítésén 
fáradoztak. A délután jó hangu-
latban telt és a fiatalabb korosztály 
is tanult valamit az idősebbtől. A 
fiatalok megtanulták, hogyan ké-
szül pipacsból a pap bácsi. A nap 
egysége pedig egy finom vacsorával 
lett teljes.

A 2012. augusztus 4-én (szombaton) 9:00 órakor kezdődő 
Tarlófesztivál leglátványosabb és legérdekesebb eseménye a tarló 
hétpróba verseny. A közel három órás versenyen játékos és fizikai 
feladatok váltakoznak, melynek teljesítéséhez ügyesség és lelemé-
nyesség szükséges.

A versenyre helyi, jász és szomszédos településekről, testvérvá-
rosokból várunk 4 fős csapatokat. Nevezési díj nincs. A csapatok 
tagjait és egy kísérőt a verseny után ebédre vendégül látjuk.

Néhány hasznos információ a tarló hétpróba versenyről:
1. próba: 
Bálaépítés – 30 db kisméretű (40 cm magas 50 cm széles, 70 cm 

hosszú), 30 db feles kisméretű (40 cm magas, 50 cm széles, 35 cm 
hosszú), 4 db körbála (120 cm körátmérő, 120 cm magas hálós) 
felhasználásával (összerakásával) bárminemű látványos tárgyat, 
alakot kell alkotni. A látványosság fokozása érdekében a csapatok 
használhatnak magukkal hozott kiegészítőket (pl. textilt). Az al-
kotások a fesztivált követően a helyükön maradnak látványosság 
céljából, így a hozott kiegészítők egyszer használatosak, azokat a 
csapat nem kapja vissza. Fontos, értékelendő szempont a stabil, 
látványos, ötletes bálakompozíció kivitelezése. A pontozását 5 fős 
zsűri végzi, személyenként legfeljebb 10 ponttal értékelhetik a bála 
kompozíciót, tehát a maximális pontszám 50 pont. 

2. próba:
Körbála gurítás – kb. 220 kg-os körbálát 2 főnek 50 méter hosz-

szan kell gurítani, az elért idő függvényében kapják a pontot a 
csapatok.

3. próba:
Szalmapetrence rakás – egy főnek vasvillával egy földbeállított 

petrencerúd köré szalmát kell raknia. Két perc alatt minél maga-
sabbra tudja rakni a szalmát a rúd köré, annak függvényében kapja 
a csapat a pontszámot. 

4. próba:
Ekefejhajító – a csapat egy tagja fél kézzel nekifutással megha-

tározott helyről dobja el az ekefejet, három kísérletből a legjobb 
eredmény alapján kapja a csapat a pontszámot. 

5. próba:
Bálaszállítás petrencerudakon – a csapat két tagja 5 db kismé-

retű bálát (40 cm magas, 50 cm széles, 70 cm hosszú) 50 m távol-
ságot megtéve visszaszállítja a célba rudakon a bálákat, a feladat 
pontozása idő függvényében történik. 

6. próba:
Gamó célba dobás – a csapat egy tagja fél kézzel, meghatározott 

helyről dobja célba a 10 méterre talpára állított körbálára tett fek-
tetett körbála végébe berajzolt körökbe a nyéllel ellátott gamót, a 
három dobás összesített eredménye alapján kapja a csapat a pont-
számot.

7. próba: Ügyességi meglepetés feladat.

Díjazás: az első helyezett 40.000 Ft, a második helyezett 
32.000 Ft, a harmadik helyezett 24.000 Ft értékben vásárlási 
utalványt kap, további helyezettek ajándékcsomagban részesül-
nek. Valamennyi csapat oklevélben részesül. Szponzori különdíjak 
adományozására is sor kerülhet. Az eredményhirdetés, a díjak 
átadása a színpadon 14 órakor lesz.

Nevezési határidő: 2012. július 20-i postára adással (Polgár-
mesteri Hivatal 5126. Jászfényszaru, Szabadság tér 1. címre, a 
borítékra kérjük ráírni „Tarlófesztivál”) a nevezési lap kitöltésével, 
vagy a www.tarlofesztival.hu weboldalról letöltött nevezési lapot 
titkarsag@jaszfenyszaru.hu e-mail címre július 23-ig elküldeni. 

A nevezéssel és a versennyel kapcsolatban felvilágosítást a 06-
30/3847843 mobil számon Farkas Kristóf Vince tud adni. 

A Tarlófesztivál szervezői

Egyházközségi események

FELHÍVÁS a tarló hétpróba versenyre

Szentkúti zarándoklat

Az Oltáriszentség ünnepén, Úrnapján…

Egy nap együtt
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Idén kilencedik alkalommal rendezte 
meg a jászfényszarui Jász Íjász íjászcsa-
pat országos hírű és színvonalú versenyét 
május 19-én, Jászfényszarun a Lehel-tó-
nál. A verseny sajátosságát helyszíne és 
rafinált célpontjai adják, hiszen orszá-
gunkban kuriózum, hogy vízi célokra 
vagy éppen mozgó csónakból kell lőni. 
A kilencedik Jász Íjász versenyen 160 
versenyző indult, összesen nyolc kategó-
riában.

Ahogyan lenni szokott már péntek este 
lázas készület uralja a Lehel-tavat és annak 
környékét és a táj amúgy nyugodt hétköz-
napjait néhány nap nyüzsgés és a honfogla-

lás korának hagyományai váltják fel: estére 
már áll néhány jurta és elkészülnek a célok 
is. A másnapi versenyre minden készen áll. 
Szombaton már kora reggel elindul az élet: 
megérkeznek a csapatok és a környéket 
kaftános íjászok lepik el.

Az idei verseny a hagyományoknak meg-
felelően, a szervezők és Győriné dr. Czeglé-
di Márta polgármester asszony köszöntőjé-

vel veszi kezdetét. A köszöntő percei után 
a verseny hivatalos kezdetét kürtszó jelzi.

Utána csapatbeosztás és eligazítás, majd 
indul a verseny: lábakkal a földön vagy 
éppen vízen, de íjakkal a levegőben. Idén 
a szervezők 19 váltakozó nehézségű célt 
jelöltek ki a tóban és annak közvetlen kör-
nyezetében.

Laikusként úgy gondolom, az egyszerűbb 
célok közé sorolható, mikor stabil célokra 
kell lőni. Némileg bonyolultabb, mikor 
vagy a cél vagy az íjász mozog, vagy a célt 
egy „ablakon” keresztül lehet megközelí-
teni. A fényszarui versenyen mindegyikre 
találunk példát, éppen ezért választják ren-
getegen a mi versenyünket. Több indulót 

is megkérdeztem és az ő egybehangzó vé-
leményeik alapján a mi pályánk és céljaink 
kitűnőek.

Máshol nincs olyan cél, hogy mozgó 
csónakból vagy éppen a vízen ringatózó 
célra kellene lőni. Nemcsak a vízi terepre, 
hanem a madárlesekre is alapozva, újabb 
kreatív célok születtek, melyek a fiatal ren-
dezőknek köszönhetőek.

A délelőtt és a koradélután órái a verseny 
hevében teltek. A versenyt követően, dél-
után egy újabb, különösen kedvelt szám-
ban mérhették össze tudásukat a kevésbé 
fáradt résztvevők, ami nem volt más, mint 
a tóátlövés.

A tóátlövést eredményhirdetés követte. 
A kategóriák: mini, gyermek (fiú, lány), ifi 
(fiú, lány) női, férfi és senior. A díjátadó 
után az esti órákat tábortűz és fáklyás íjá-
szat színesítette.

Az íjászverseny főszervezői: Jávorcsik 
Márton, Mészáros Ádám és Gyetvai Lász-
ló. A verseny sikeres lebonyolításában a 
szervezőkön túl köszönet illet minden Jász 
Íjász csapattagot és segítőt valamint a város 
önkormányzatát.

Kép és szöveg: Pál Alíz

Verőfényes napsütés és nyílzápor
a IX. Jász íjász íjászversenyen jártunk
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A Béke Horgászegyesület 2012. június 
10-én megtartotta a minden évben meg-
rendezésre kerülő egyesületi horgászverse-
nyét. A versenyen 91 felnőtt, 5 fő ifjúsági 
és 5 fő gyermek nevezett. A versenyen a 
következő eredmények születtek:

Felnőtt kategória:
1 hely ifj. Csaba János 21.709 pont
2. Kovács Róbert 14.586 pont 
3. Sánta Ferenc 11.805 pont

Ifjúsági kategória:
1 hely Hornyák Krizoszton Boldizsár 

2.328 pont 
2. Bazán Máté 1.819 pont
3. ifj. KovácsSándor 558 pont 

Gyermek kategória:
1. hely Johancsik Zoltán  451 pont 
2. Radics Emil 349 pont 
3. Lőrinci Dávid 228 pont

Minden egyes helyezettnek gratulálunk! 
Köszönjük minden versenyen elindult hor-
gásztársunknak a részvételét!

Mindenkinek további sikeres horgászatot 
kívánunk!

A Béke Horgászegyesület Vezetősége
A horgászverseny fotói: Karizs Evelin

A Béke Horgászegyesület tagja Szatmári 
István a közel múltban a külső tavon kapi-
tális harcsát fogott.

A harcsa 230 cm hosszú, 90 cm átmé-
rőjű és 75,5 kg súlyú volt.

Gratulálunk a nagyszerű fogáshoz!
Béke Horgászegyesület Vezetősége

Újabb szolgáltatással bővült a Jászfény-
szaru Ipari Park kínálata. Májustól egy jár-
műkezelési pálya (rutinpálya) is helyet ka-
pott az Ipari Park területén, elősegítve ezzel 
a környéken élők, elsősorban Jászfényszaru 
vezetni vágyó lakóinak jogosítvány meg-
szerzési esélyeit.

Kis Sándor, helyi lakos 7 éve foglalkozik 
gépjárműoktatással. Gépjárművezető ok-
tatói pályafutását egy jászberényi autósis-
kola tagjaként kezdte 2005-ben. Ma már 
Kis Autósiskola nevű saját vállalkozásában 
tanítja a lelkes tanulókat elméleti és gya-
korlati oktatással, mellyel a KRESZ, jár-
műkezelési (rutin) illetve a forgalmi vizs-
gára készíti fel őket.  Évente körülbelül 50 
tanulója van, melynek körülbelül 90 %-a 
helybeli lakos. Innen jött az ötlet, hogy 
Jászfényszarun alakítson ki egy járműke-
zelési pályát, ezzel emelve szolgáltatásának 
színvonalát. A járműkezelési pálya az Ipari 
Park területén található, így a tanulóknak 
nem kell beutazni a legközelebbi, jász-
berényi pályára az órák miatt, hanem itt 
helyben sajátíthatják el az alapvető vezetési 
ismereteket, és készülhetnek fel a vizsgára. 

Mészáros Anita
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

Egyesületi horgászverseny

Kapitális harcsa! Járműkezelési pálya
az Ipari Parkban
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Az Iglice néptáncosait az elmúlt időben több öröm is érte. A 
nagy csoport május 12-én vett részt a Regionális Ifjúsági- és 
Gyermeknéptánc Fesztiválon, Hajdúnánáson. Jászsági táncokkal 
léptek a színpadra, amelyben a helyi farsangi szokásokat mutatják 
be. A produkció olyannyira elnyerte a zsűri tetszését, hogy ezüst 
minősítéssel térhetett haza a vidám csapat.

Még ezen hónap 24. és 27. között volt táborozni az összes iglicés 
gyerek Szigetszentmártonban. Már második alkalommal indultak 
a táncosok a Duna-partra, hiszen a tavalyi tábor helyszíne is a kör-
nyékben található. A tábort természetesen a művészeti vezetők: Fa-
zekasné Havrán Bettina és Péter Szilárd vezették. Az ő segítségükre 
voltak Berényi Ágnes (a Jászság népi együttes táncosa), az egykori 
iglicés Farkas Mátyás, és táncos párja Pócz Petra (akik szintén a 
JNE táncosai). A tábor a megszokott rend szerint zajlott: délelőtti 
próbák a kisebbeknek, amiket idén Ági és Matyi tartottak, dél-
utáni próbák a nagyoknak Bettina és Szilárd közreműködésével. 
Az estéket a tűz körüli éneklés és a vetélkedők töltötték ki. A szo-
kásokhoz híven az utolsó éjszaka egy bátorságpróbát álltak ki a 
táncosok. A legtöbben hősiesen teljesítették a távot és feladatokat, 
azonban akadtak olyan félénk jelentkezők is, akik nem merész-
kedtek a kihívás helyszínére. Nem tudják, mit hagytak ki! Az idei 
tábor értékeléséhez néhány táncos segítségét kértem.

Melyik táborhely tetszett jobban, az idei vagy a tavalyi?
Holló-Szabó Réka: Az idei.
Pető Noémi: A tavalyi.
Hogyan utaztatok a táborhelyre és vissza? Hosszú volt az út?
Jenes Fruzsina: Busszal. Bár hazafelé kicsit szűkös volt, mert töb-

ben jöttünk haza, mint amennyien mentünk oda. Két és fél óra 
volt az út, odafelé jól elvoltunk, visszafelé inkább aludtunk. 

Mi tetszett a legjobban az idei táborban?
Rácz Laura: Minden!
Holló-Szabó Réka: Minden, nekem is.
Pető Noémi: A vetélkedők.
Bólya Kitti: A próbák!
Milyen táncokat tanultatok?
Bólya Kitti: A kisebbek bökönyit, a nagyobbak a mezőségi tán-

cokba pillanthattak be.
Miért szeretitek ezeket az edzőtáborokat?
Rácz Laura: Mert együtt van a „nagy család.”
Holló-Szabó Réka: Mert azokkal lehetünk akiket szeretünk, és 

azt csinálhatjuk, amit szeretünk.
Jenes Fruzsina: Mert a csoporttal vagyunk 2-3 napon át folya-

matosan, új táncanyagokkal és új tánctanárokkal ismerkedhetünk 
meg.

Bólya Kitti: Mert sokat lehet táncolni, és nagyon sok élménnyel 
gazdagodunk.

A tábor utolsó napja egybe esett az idei gyereknappal. Jó idő ese-
tén ezért ezen a napon a strandra látogatott volna el az egész sereg, 
azonban idén ezen a napon nem volt túl jó idő. Így a vezetőség 

– a táncosok örömére – úgy döntött, hogy beülnek a gyerekekkel 
egy gyorsétterembe, ahogy a gyerekmenühöz apró ajándék jár. Így 
gyereknap alkalmából mindenki egy kis aprósággal érkezett haza 
a táborból.

A nagycsoport táncosainak jelentős részre idén fejezi be általá-
nos iskolás tanulmányait, és más városban kezd bele a középiskolai 
életbe. Így felmerül a kérdés: vajon megmarad-e a legidősebbek 
csoportja? A válasz: természetesen marad a nagyok csoportja. Saj-
nos lesz egy-két középiskolás, aki a távolság miatt már nem tudja 
látogatni a próbákat, de akik itt tudnak lenni, továbbra is együtt 
dolgoznak az elkövetkezendő évek folytán.

Horváth Boglárka

Egyéni megyebajnokunk, Kovács Lilla ( 3.c), alsó tagozatos 
(2001. január 1 után születettek) megyei fiú bajnokcsapatunk: 
Kovács Lilla ( 3.c), Nyers Dániel (3.a), Balázs Lehel (3.c), Berényi 
Levente (5.a) részvételével képviselték Iskolánkat és megyénket az 
Országos Sakk Diákolimpián. Az egyéni megmérettetésre még áp-
rilisban került sor Budapesten, a csapatversenyre pedig májusban 3 
napos versenyen Szombathelyen, 500 versenyző részvételével, ahol 
Lilla a fiúk között versenyezve nehezítette meg kimagasló játékával 
a többiek dolgát. Különösen megnehezítette e gyerekek versenyét, 
hogy a máskor 2x15 perc helyett itt 1 órásak voltak a fordulók. 
Mindkét versenyen középmezőnyben végeztek gyerekeink az igen 
nehéz ellenfelekkel szemben. Iskolánk e megmérettetésen többek 
között maga mögött tudhatta Miskolcot, Salgótarjánt, Mohácsot, 

Nyíregyházát, stb. Jászfényszaru csapata egységes festett sakkos pó-
lóban szerepelt Zsóka néni jóvoltából, köszönet érte. Iskolánkban 
csupán 3 éve van sakkoktatás szakköri jelleggel és reméljük, hogy 
az újabb tanév minél több alsó tagozatos gyereket hoz Imre bácsi 
keze alá, hiszen ennél a sportnál nagyon fontos, hogy még kisgyer-
mekként kezdje el a tanulást, kitartó legyen, hiszen hosszú évek 
munkája hozza meg az eredményt a sakkban. Gratulálunk minden 
gyereknek, akik a tanév folyamán eredményeikkel sikereket hoztak 
iskolánknak és az egyetlen ovis versenyzőnknek, Nyers Lilinek, aki 
szeptembertől már 1. osztályos tanuló lesz. Köszönünk minden 
támogatást, melyek hozzájárultak szép sikereinkhez, és köszönjük 
Gáspár Imre bácsinak a töretlen, lelkes tanítást.

Kép: Kovácsné Nagy Katalin
Szöveg: Fáczán Izabella 

Ezüst minősítés és edzőtábor

Országos Sakk Diákolimpián
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Május utolsó napjaiban tartják a Szivár-
vány óvoda csoportjai évzáróikat. A sort a 
legkisebbek, a Katica csoportosok kezdték. 
„Csimm-bumm cirkusz világszám!”– hir-
dette a porondmester. És valóban ferge-
teges, megismételhetetlen produkciókat 
láttunk. Felléptek a kötéltáncosok, orosz-
lánok, kígyóbűvölők, „szelíd motorosok”, 
erős emberek „mázsás”súlyokkal szórakoz-
tatták a közönséget.

A Pillangó csoportos gyerekek lakodal-
mas műsorral készültek. Menyasszony, vő-
legény és a násznép verssel, dallal, tánccal 
idézte fel a lakodalom hangulatát.

„Mint a fűben a madár, körülnéz, és 
messze száll”(Tandori Dezső: Óvodások 
ballagó dala).

A péntek már évek óta a nagycsoportosok 
napja. Délelőtt elköszönnek az óvodától, 
körbe járva a csoportokat. A kisebbek vers-
sel, tarisznyába való ajándékokkal búcsúz-
nak el tőlük. Délután az évzárón mutatták 
meg mi mindent tanultak az elmúlt 4 év 
alatt. Különböző „hivatalok” (tánc hivatal, 
szám hivatal, sport hivatal) feladatait telje-
sítve lépkedtek az iskola felé. Ahol utolsó 
állomásként a leendő első osztályos tanító 
nénik várták őket. A Csiga-biga csoport 
tagjai előttük bizonyíthatták, hogy „meg-
értek” az iskolára.

Kedves Csiga–bigák várunk vissza titeket! 
Kívánunk felhőtlen, boldog iskolás éveket, 
kívánjuk, teljesüljenek álmaitok, vágyaitok 

és mindaz, amit megfogalmaztatok Hesz 
Kati kérdésére: „Mi leszek, ha nagy leszek?” 
Milyen tervei vannak, mi szeretne lenni 
egy iskolába készülő gyermek? Íme, né-
hány a sok-sok terv közül: „Állatkert igaz-
gató leszek, etetem, itatom az állatokat.”, 
„Csak is egy dolgom lesz. Masszőr leszek, 
elég drága vagyok, egy masszázs 17 forint.” 
„Krokodilokat szeretnék gyógyítani, mivel 
allergiás vagyok a macskákra.” Az évzárók 

sorát a Süni csoport zárta egy indiános já-
tékkal. Különböző próbák teljesítése által 
váltak a Süni törzs tagjaivá. „Tapasztalt” 
indiánok segítették őket a sátorépítésben, 
az indián ékszerek elkészítésében.

Jó hangulatú délelőttel búcsúztak a kis-
középsős léttől, a szeptembert már, mint 
nagy-középsősök kezdik.

Szöveg: Földvári Edit
Fotók: Földvári Edit, Dobák Imre

Az idén egy merészett gondoltunk a Napsugár Óvoda Méhecske 
csoportjában. Elhatároztuk, hogy az édesanyák után az édesapákat 
is kis műsorral lepjük meg. A gyerekek nagy várakozással készültek 
a nagy napra. Az anyukák segítségével átadták a meghívókat, az 
oviban folyt a beszélgetés, hogy vajon eljön-e apa, vagy nem? A 
nagy napon aztán nagy örömünkre sok apuka eljött. Érdekes volt 
látni, hogy az erősebbik nem képviselői mennyire el tudnak érzé-
kenyülni amint gyerekközelbe kerülnek. A műsor végén a gyere-
kek átölelték az apukájukat, és bizony volt olyan apai szem, amely 
nem maradt szárazon. Köszönjük a résztvevő apukáknak, hogy 
eljöttek, az anyukáknak pedig azt, hogy ilyen lelkesen támogattak 
bennünket az apanap megvalósításában.
Kati ovónéni, Dóri ovónéni és Ica néni · Dné Kati · Fotó: Földvári Edit

Ebben az évben a Napsugár Óvoda adott helyet a közös gyer-
meknapi rendezvényünknek, 2012 május 25-én.

A gyermeknapi előkészületek már jóval a nagy nap előtt el-
kezdődtek. Összedugtuk a fejünket. hogy milyen meglepetéssel 
készüljünk az idén. Közös döntésünk nyomán ezúttal népi fajá-
tékokat kértünk kölcsön az óvoda udvarára. Volt csirkepofozó, 
nyíldobáló, karikadobáló, lengőteke, hordóhúzás, lépegető játék, 
gólyláb. Minden gyermek egy papírnyakláncot kapott a nyakába, 
erre kellett gyűjteni a pontokat, jeleket. Minél több próbát tel-
jesítettek, annál több jel gyűlt a papírlapokra. A gyerekek nagy 
lelkesedéssel gyűjtögették a jeleket, büszkén mutatták, minél több 
gyűlt össze. Pihenésképpen arcfestésen is részt lehetett venni, kí-
vánságra bármivé átalakulhattak. A játék közben és után pizzával 
csillapíthatták éhségüket, valamint zöldség és gyümölcstálak vár-
ták a játékban elfáradt gyermekeket. Szomjas sem maradt senki, 
gyümölcslével öblíthették le nem az út, hanem a „játék porát”

Köszönet a program megvalósításáért a Fogathajtóknak, amiért 
megkaphattuk a fajátékokat. Köszönet Urbán Tündének és csa-
ládjának a játékok lebonyolításában nyújtott segítségért. Köszönet 
az óvónéniknek és a dajkanéniknek a lelkes közreműködésért. És 
nem utolsósorban nem lehetett volna ilyen színvonalas a program 
a TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0182-es számú projekt támogatása 
nélkül. Dné Kati

Évzáró a Szivárvány óvodában

Az édesapákat ünnepeltük Gyermeknap az óvodában
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„Gondoskodnunk kell, hogy már az isko-
lában megszerettessük az ország népével a 
fát és az erdőt.” (Kaán Károly – 1920)

Kaán Károly XX. Országos természet 
– és környezetismereti verseny döntőjén, 
Mezőtúron már harmadik alkalommal ve-
hetett részt jászfényszarui diák úgy, hogy 
megnyerték a megyei fordulót, és képvisel-
ték megyénket az országos versenyen, ahol 
különböző díjakat nyertek.

2005-ben Erdei Benjámin, 2007-ben 
Szabó László, 2012-ben Sánta Patrik.

Büszke vagyok tanítványaimra.
Az országos verseny megmérettetése há-

rom napból áll. Ebben a tanévben május 
18–19–20-án került megrendezésre. Az 
első napon az ünnepélyes megnyitó után 
írták meg a gyermekek az elméleti fordu-
lót és laboratóriumi fordulón vettek részt. 
Ezek egy-egy óra hosszáig tartottak.

A második napon a terepgyakorlat követ-
kezett. Mezőtúr-Gyomaendrőd-Szarvas-
Kétpó voltak most a helyszínek.

Ezek nevezetességeit hallhattuk, s ebből 
tettek fel 75 kérdést a diákoknak a nap 
folyamán. A terepgyakorlat emlékfa ülte-
téssel zárult.

A harmadik napon a kiselőadások zajlot-
tak, ahol Patrik Jászfényszaru természeti 
érékeiről beszélt.

A nap közepén, délben volt a Plenáris 
záróünnepség, ünnepélyes díjkiosztás, itt 
értékelték a három nap és az év munkáját. 
Meglett a sok tanulásnak az eredménye, 
Patriknak két különdíjat sikerült elhoznia.

Bízom benne, hogy a gyerekek szívesen 
tanulják továbbra is a biológiát és lesznek 
követői Benjáminnak, Lászlónak és Patrik-
nak.

Kép és szöveg: Tóth Sándorné

Június 1-én, péntek délután alkotókedvű gye-
rekek vették birtokba a Kisiskola tornatermét. 
A Művészeti és az Általános Iskola pedagógusai, 
nyolcadikos ügyes kezű tanítványok és a Család-
segítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai 
várták az érdeklődőket, hogy különféle játéko-
kat készítsenek egyszerű alapanyagokból.

Hajtogathattak repülőket, hajókat és ügyessé-
gi játékot papírból, készíthettek csónakot nád-
levélből, hajlíthattak ördöglakatot, varrhattak 
zokniból szörnyecskéket. Készült céltábla kar-
tonból, kulcstartó fonással, karkötő gyöngyfű-
zéssel és függődísz a gyerekszobába kartonból. 
Közben az udvaron népi játékokat is tanulhat-
tak. Néhányan azonnal versenyt hirdettek az 
elkészült játékok kipróbálására.

Jó hangulatban, gyorsan eltelt ez a délután. 
Reméljük, ez a hagyományosnak mondható 
rendezvényünk, a következő tanévben is nép-
szerű lesz a gyerekek és a felnőttek körében egy-
aránt. Szabó Erzsébet

2012/2013-as évadra
A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre: a 

Magyar Állami Operaházba (Bp. Andrássy 
út 22.) négy előadásra szóló SULI bérletet 
biztosít. Az előadások vasárnapi napokon 
11 órakor kezdődnek, amelyekre 9 órakor 
különjáratú autóbuszt indítunk.

Az előadások időpontjai:

• 2012. október 07-én 11 óra
 Erkel Ferenc: Hunyadi László
• 2012. november 11-én 11 óra
 W. A. Mozart: Figaro házassága
• 2013. február 24-én 11 óra
 G. F. Handel: Xerxes
• 2013. április 21-én 11 óra
 Goldmark K. – Seregi L.:
 A makrancos Kata balett

A földszintre július 31-ig (II. és III. rendű) 
négy előadásra szóló bérletet 16.600 Ft il-
letve 14.100 Ft áron lehet vásárolni. Az úti-
költség alkalmanként várhatóan 1.800 Ft/fő.

A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre: a 
Magyar Színházba (1077 Budapest, Hevesi 
Sándor tér 4.) négy előadásra szóló Agárdi  
Gábor bérletet (földszint 4. és 5. sorba) 
biztosít a szombati napokon 15 órakor 
kezdődő előadásokra, amelyekre 13 órakor 
különjáratú autóbuszt indítunk.

Az előadások:

• Lázár Ervin:
 A kisfiú meg az oroszlánok mesejáték
 Főbb szereplők: Bede-Fazekas Szabolcs, 

Kubik Anna, Benkő Nóra, Tahi József
 és mások.

• Janikovszky Éva: Égigérő fű
 Főbb szereplők: Moór Marianna, Fülöp 

Zsigmond, Dániel Vali, Szűcs Sándor
 és mások.

• Alan Jay Lerner-Frederick Loewe – G. 
Dénes György: My Fair Lady musical

 Főbb szereplők: Dániel Vali, Mihályi 
Győző, Tóth Sándor, Fillár István

 és mások.

• D.L. Coburn:
 Kopogós römi tragikomédia
 Főbb szereplők: Moór Marianna,
 Fillár István.

A négy előadásra az Agárdi Gábor bérlet 
ára 5.700 Ft. Az útiköltség alkalmanként 
várhatóan 1.600 Ft/fő. Egy-egy előadás árát 
és az útiköltséget az előadáskor kell fizetni.

Bérletrendelés és bővebb felvilágosítás sze-
mélyesen Tóth Tibornál, vagy a +36/30-337-
3336 mobilszámon lehetséges.

Tóth Tibor

Országos versenyen biológiából

Játszóház
Gyermeknap alkalmából

Színházi bérletek válthatók!
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A 2011/2012-es tanévet az olimpia jegyében szervezte a di-
ákönkormányzat, tisztelegve ezzel a XXX. Nyári olimpiai já-
tékoknak. Ennek keretében terveztek a diákok érmet, volt 
duatlon bajnokság, görkorcsolya verseny, olimpiai totó, ma-
gyar olimpikonokat megidéző rejtvény, 24 órás foci és még sok 
minden más is. 

A programsorozat lezárásaként terveztük a kétnapos diák-
olimpiát június 11–12-re. 

Az első napon sajnos beváltak az időjósok fenyegető ígéretei: 
sötét felhőtömegek gomolyogtak az égen, szemerkélő eső bo-
rította fel az eredetileg több helyszínre tervezett olimpiai aka-
dályversenyünket. Így aztán a Nagyiskola adott otthont a felső 
tagozatosak versengésének. Évfolyamonként kerültek ki egyéni 
„bajnokok” hulahopp karika hajtásban, dekázásban, rövid- és 
hosszútáv futásban, távolugrásban, medicinlabda dobásban. Az 
osztályok a fizikai erőnlétük, ügyességük mellett szellemi pró-
bákon is számot adtak az olimpiákkal kapcsolatos tudásukról: 
rejtvényeket fejtettek meg kvótát szerzett magyar sportolókról, 
olimpiát rendezett városokról és a mostani rendezőről, Lon-
donról. 

Kedden, a második napon már az égiek is kegyesek voltak 
hozzánk, zavartalanul lebonyolíthattuk a csapatversenyeket 
asztalitenisz, kosárlabda, kézilabda és futball versenyszámok-
ban. E napon is évfolyamonként hirdettünk helyezéseket. 11 
óra után a sportpályán gyűlt össze a felső tagozat, hogy a két 

nap eredményeit valamint az egész tanévben gyűjtött sport-
zsetonokat összesítsük. Amíg ez megtörtént, a gyerekeket és 
a felnőtteket egyaránt felfrissítette és szórakoztatta a hatvani 
akrobatikus rock and roll tánccsoport több produkciója. A 
különböző korosztályok bemutatói egyaránt elkápráztattak 
bennünket. Ezt követték a szintén hatvani take wan do harc-
művészeti csoport bemutatói. Láthattunk közelharcot, forma-
gyakorlatot, törtek a deszkák…

A kikapcsolódás után díjátadás következett. Az egyéni és 
csapat győztesek oklevelet kaptak, az egész éves olimpiai ve-
télkedősorozat nyertesei pedig számukra készített érmet: első 

helyen végzett a 8. c, második helyen az 5. c, a harmadik helyen 
pedig a 7. b osztály. Majd jött, amire már régen vártunk: a 
sportzsetonokkal való licitálás a különböző ajándéktárgyakra.

Minden osztály elvihetett valami jutalmat, valami finomat és 
hasznosat: csoki tortát, fagyi és pizza utalványt, müzli szele-
tet, sporteszközöket. A nap zárprogramja a jászberényi extrém 
kerékpárosak bemutatójával zárult, amit mindannyian nagyon 
vártunk már. Az időjárás viszontagságait leszámítva nagyon jól 
sikerült ez a két nap, nagyon elfáradtunk, de jól éreztük ma-
gunkat. Volt részünk mozgásban, versengésben, izgalomban, 
sikerben, ajándékokban.

A mi kis „házi” olimpiánkkal kívánunk a londoni olimpia 
magyar résztvevőinek sok –sok szép érmet!

Szöveg: Kovács Lászlóné · Fotók: Berze Lászlóné

Diákolimpia 2012.
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Tisztelt Olvasó!
A város életében kiemelt tárgyi súlyú vagyon elleni 

bűncselekmény valósult meg legutóbbi jelentkezésem óta. 
A város fő útján a Szabadság úton az Árpád utca , és a 
Ságvári utca közötti szakaszon 16 fa csemetét rongált meg 
ismeretlen személy június 10-re virradóra. A cselekmény 
rendkívüli felháborodást váltott ki a lakosság körében. Az 
ügyben rongálás vétség elkövetése miatt indult büntető 
eljárás, amit hatóságunk is kiemelten kezel. A városban 
nyilván köztudott tény, hogy jelentős beruházások van-
nak folyamatban, amelyek környékén nagy mértékben 
került sor parkosításokra, amelyek nagyon nagy megelége-
dést váltanak ki a szépérzékkel megáldott emberekből. Nem tűrhető el, 
hogy egyes magukról megfeledkezett embertársaink ezeket a tárgyakat 
tönkretegyék. Közös összefogással lépjünk fel a hasonló cselekményeket 
elkövetőkkel szemben! A nyomozáshoz adattal szolgáló személyek jelzéseit 
várja hatóságunk, illetve a rendelkezésekre álló felvételeket kiértékeltetve 
informatikai szakemberekkel várhatóan az elkövető személyazonossága 
megállapításra kerül. Amennyiben az elkövető a cselekményét megbánva 
hajlandó kártalanításra, akkor mentesülhet a büntetés alól.

Megvalósult egy idős személy sérelmére elkövetett rablás az elmúlt 
hónapban. A Tavasz utcában lakó idős hölgyet családi házában hajnali 
órákban 3 férfi keltette fel álmából, és eltulajdonítottak tőle 30.000 Ft 
értékben készpénzt. Az ügyben szintén folyik a nyomozás nagy erőkkel, 
és a rendőrség minden lehetséges körülményt feltérképez, annak érdeké-
ben, hogy az elkövetők rendőrkézre kerüljenek. Az eset rávilágít, hogy idős 
emberekre rokonaiknak, és a hatóságoknak is oda kell figyelnünk. Ennek 
érdekében folyamatosan végezzük az időskorúak részére történő személyes 
felkeresésükkel együtt járó megelőző tevékenységünket.

Kezdődik a vakáció, gyermekeink otthon, barátoknál, vizek partjain, 
illetve táborokban töltik az elkövetkező heteket. Kérem, hogy az iskolai 
figyelem felhívást erősítsék meg, és mondják el a gyermekeknek azokat 
a sokszor unalomig ismételt gondolatokat, amelyek megelőzhetnek bal-
eseteket, illetve azt hogy sérelmükre bármilyen bűncselekményt elkö-
vethessenek azon embertársaink, akik ezt az alantas módját választják 
megélhetésnek. Az interneten hasznos tanácsokat találhatnak a témában. 
Amennyiben hosszabb időre eltávoznak otthonaikat üresen hagyva, vala-
kit – ismerőst, szomszédot – bízzanak meg a felügyelettel, illetve hatósá-
gunkat is értesítsék ilyen körülmény esetén.

 A város több pontján folyamatban lévő útfelújítási, építkezési tevékeny-
ségek környezetében fokozott figyelemmel közlekedjenek, figyeljenek az 
esetlegesen megváltozott forgalmi rend bevezetésére! Legyenek egymással, 
és a felújítást végzőkkel szemben előzékenyek, ne a megszokott módon 
közlekedjenek.

Felhívom figyelmüket, hogy járműveiket zárják az utcán a házuk előtt, 
a bevásárlások során, és éjjelente az udvarokon is, abban ne hagyjanak 
semmi értékes tárgyat. A gyanúsan viselkedő idegeneket azonnal jelentsék 
a rendőrségnek. 

Nehezítsük meg együttesen a bűnelkövető személyek dolgát!
Elérhetőségek: Tel: 107

Rendőrőrs: 06-70/330-7626, Fax: 57/422-138
Terenyi Imre rendőr főhadnagy, Rendőrőrs parancsnoka

Rendőrségi hírek

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik megjelenésükkel
megtisztelték családunkat,

LANGÓ KÁROLY
gyászmiséjén és temetésén részt vettek,
fájdalmunkban osztozva elhelyezték

a megemlékezés virágait.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

TAMUS BÉLA
temetésén részt vettek, sírját virággal borították,

mellettünk álltak és segítségünkre voltak gyászunkban.
A család

Megemlékezés FÁBIÁN ISTVÁN
halálának 1. évfordulójára, és édesapja,

FÁBIÁN ISTVÁN
halálának 17. évfordulójára.

„Végleg elmentél hosszú utadra, Hangod nem halljuk többé soha.
Életed munka volt és szeretet, Amíg élünk, elfelejteni nem lehet.

Fájó szívünk fel-felzokog érted. Örökre szeretünk, nem feledünk Téged!”
Szerető családod

Megemlékezés BERZE ISTVÁN
halálának 4. évfordulójára,

BERZE ISTVÁNNÉ SZIVOS 
MÁRIA ZSUZSANNA

halálának 8. évfordulójára.
„Nem múlnak el ők, akik szívünkben élnek.

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk, csendesen még…”

Szerető családjaik

Emlékezés PECZUK ÉVA halálának 8. évfordulójára és

PECZUK IMRE halálának 4. évfordulójára.

„Elcsitult két szív, mely értünk dobogott,
Pihen az áldott kéz, mely értünk dolgozott,

Övék a csönd, a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom.”
Szerető családjaik

Gyászhír
Fájó szívvel tudatjuk, hogy

ÖZV. OCSKÓ JÁNOSNÉ
TÖRÖK ERZSÉBET,
aki 1925-ben Jászfényszarun született,

életének 87. évében Svédországban elhunyt.
A szerető család

Emlékezés

PÁSZTI FERENC
27 éve, és felesége,

NAGY P. KATALIN
16 éve elhunyt szeretteinkre.

Fiuk és családja

Megemlékezés

LOVÁSZ DÉNES
halálának 1. évfordulójára és felesége,

CSÉPÁNY MÁRIA
halálának 20. évfordulójára.

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek.
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” (Juhász Gyula)

Szerető családjuk

Emlékezés

KOVÁCS SÁNDOR
és felesége, SŐREGI TERÉZIA

halálának 24. évfordulóján

és fiuk, LÁSZLÓ halálának 10. évfordulóján.
Gyermekeik és családjaik
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SZÜLETTEK: Kocsis Károly (Rostás Katalin), Ritzl Adrián Tibor (Palócz Tímea).
HÁZASSÁGKÖTÉS nem volt.
ELHUNYTAK: Ézsiás Pálné Ézsiás Mária (91), Farkas János (66), Horváth József (73), Pintér 

István (70), Radics Gyuláné Radics Katalin (65), Rubint Józsefné Tóth Erzsébet (84), Szalai 
Pál (86), Tamus Béla (58).

Májusi anyakönyvi hírek

Ingyenes szemvizsgálat
a FEDÓ OPTIKÁBAN!

szemüvegkészítés esetén
Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 10. 

Tel.: 30/2933-834
Szemvizsgálat minden pénteken 14.00 órától

(bejelentkezés alapján)

Rendel: Dr. SISKA IRÉN szemész szakorvos. 
Bejelentkezés személyesen, vagy
a 30/2933-834-es telefonszámon.

AKcIóK!
• Dioptriás napszemüveglencsék –20% 
• Fényre sötétedő lencsék –20% –30%
• Keretek –30%, –40%
• Komplett szemüvegek 9.000 Ft-tól!

Ezen hirdetés felmutatása 
2.000 Ft kedvezményt jelent 

szemüvegkészítés esetén.
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–17.00 óráig

Tisztelt jászfényszarui lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy előzetes időpont egyeztetés alapján édesapám lakásán

(Jászfényszaru, Fürst S. u. 12.)
ÜGYVÉDI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATOK.

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

Carte D’or
fagyizó nyílt

Fürst Sándor u. 8. szám alatt az állateledel bolt előtt.
Nyitva tartás minden nap: 10–20 ó.
Sok szeretettel várunk mindenkit!

A GAMESZ
értesíti a fogyasztókat, hogy

júliusi hónapban
szabadságolások miatt

nincs vízdíjbeszedés.
A júliusi számlát az augusztusival együtt

szeptember hónapban küldjük.
Gamesz

Orvosi ügyelet: .............................................................................................. (+36)-37/341-040
Mentők:  ............................................................................................................................... 104
Tűzoltóság:  ......................................................................................................................... 105
Rendőrség (Jászberény): .................................................................................................... 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru): ....................................... (57)/422-138, mobil: (+36)-70/330-7626
TIGÁZ – hibabejelentés:  ............................................................................... (+36)-80/300-300
Falugazdász:  .............................................................................................. (+36)-30/3922-602
Vízmű – hibabejelentés munkaidőben: ................................................................. (57)/422-631

munkaidőn túl: ................................................................................. (+36)-30/275-3350
Szennyvíz-ügyelet munkaidőben: .................................................423-938 és 06-30/429-4195
ÉMÁSZ – hibabejelentés:  .................................................................................06-40/28-28-28
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon: ........................... 424-046, vagy 06-30/244-1456
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon:  .................................................................. 522-460
Plébánia (Jászfényszaru):  ...............................................................................06-30/3460-366

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Július 2-tól július 20-ig szabadság miatt Dr. Tóth Zoltán helyettesít. Dr. Palencsár Csaba – háziorvos

KleopátRA KozmetIKA, SzoláRIum
Jászfényszaru, Szabadság út 69.

BlacK care FeKvő Szolárium 170 Ft / 3 perc áron.
Bérlet ajánDéK perceKKel Kapható!

Nyitva: H–P. 9–17, SZ.: 8–12 bejelentkezés nélkül.
Nyitva tartáson túl a +36-70/233-254-3 számon, bejelentkezéssel.

XVIII. JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ ALKALMÁBÓL 

18 TERMÉKRE -18 % ÁRENGEDMÉNY
2012. JÚLIUS 18-IG A TÉBA TÜZÉPNÉL

· LEIER ÉS MÁLYI NF 30, 38 és 10-es válaszfal téglák
· TONDACH TANGÓ Natúr és Bolero XXL, terakotta színű tetőcserepek
· FRÜHWALD Parolin őszilomb, 6 cm és SEMMELROCK Nardó szürke, 4 cm
· TUZSÉR-ERDÉRT Borovi hajópadló 19-es, lambéria 13-as vastag
· DELTA és KASZA fenyő nyílászárók, bejárati ajtók
· ZALAKERÁMIA csempe és padlólap 30x30, IBIZA és SHIRAZ
· POLICARBONAT lemez és kiegészítők, 2x1 fm, 2 cellás, 12mm
· Kőműves szerszámok, taligák, felszerelések
· LIGNIT, fabrikett és szalmabrikett
· MIXER Beton C12-24KK 

Kérje árajánlatunkat!
Jászberény, Nagykátai út 1. T.: 57/415-242 · Jászapáti, István király út 49. T.: 57/441-003

Balatonszárszón, csendes környezetben, min. 6 fő részére szobák kiadók.
Ár: 2.500 Ft/fő/nap. Tel.: +36-70/329-1600

Üdülés lehetőség a Zsóry-fürdőben 2.000 Ft/fő/nap. Gyermekeknek kedvezmény! Tel.: +36-30/393-5737
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Mi újság Fényszarun?
Jászfényszaru város lapja

Kiadja: Jászfényszaru város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság elnöke:
Bordásné Kovács Katalin

Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné
Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta

A fejlécen látható: „Ballagás az iskolában” – Fotó: Koscsák Róbert

Lapzárta minden hónap második hétfője
A szerkesztőség címe:

Városi Könyvtár, 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 18.
Mobil: 06-30/3488-935

E-mail: miujsag@jaszfenyszaru.hu
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

V. Tarlófesztivál Jászfényszarun Sporthírek
Az előző évekhez hasonlóan idén is megrende-
zésre kerül a Tarlófesztivál, 2012. augusztus 

04-én, szombaton. 
A hagyományokhoz híven délelőtt az Tarló 

Hétpróba verseny kerül megrendezésre, míg 
délután kulturális, népzenei és populáris 
programok szórakoztatják a közönséget.
A teljesség igénye nélkül egy kis ízelítő a 

programokból: bemutatkoznak a testvértelepülé-
sek művészei, a Dumaszínház humoristái veszik kezelésbe a rekesziz-
mokat és Vastag Csaba, az X-faktor győztese is dalra fakad.

A részletes program a következő lapszámban várható.
Keress minket: facebook.com/jaszfenyszaru, www.jaszfenyszaru.hu, 

www.tarlofesztival.hu. 
A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják!

Hajnal Gitta, projektiroda

Az elmúlt évekhez hasonlóan, augusztus 4. napján az V. Tarlófeszti-
válra is kétóránként indít az önkormányzat a rendezvény színhelyére 
különjáratú autóbuszt a templomi buszmegállótól. Az első járat a 
fesztivál helyszínére 9 órakor, azt követően 11, 13, 15, 17 és 19 
órakor, vissza pedig a Trianoni parkolóból 10, 12, 14, 16, 18 és 
20 órakor indul. Az autóbusz kifelé haladva és befelé jövet minden 
buszmegállóban megáll. Hajnal Gitta, projektiroda

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a V. Tarlófesztiválhoz kapcsoló-
dóan „Aratóétel főzőverseny”-t hirdet, amely egy tál hagyományos 
jászsági étel elkészítését jelenti. A főzőversenyre előzetesen augusz-
tus 3-ig a +36-30/337-3336 mobiltelefon számon, illetve 4-én, a hely-
színen 9 óra 30 percig a nagyszínpad baloldalán lévő sátorban lehet 
nevezni. A főzéshez szükséges minden anyagot, eszközt a nevezőnek 
kell biztosítani. A főzési helyszínt a rendezők jelölik ki.

Az elkészült ételt (egy főnek megfelelő mennyiséget) 14 óráig 
a nevezésre is kijelölt sátorba kell a zsűrinek felszolgálni. A zsűri 
egyrészt pontozza az ételt minőségét, másrészt a régi hagyomány-
nak megfelelő feltálalás módját. A pontozás 80%–20% arányban 
történik. A benevezett csapatok a fesztivál részvevőinek kóstoló jegyet 
is adhatnak.

A főzőversenyt meghirdető FÉBE a zsűri döntése alapján az I. helye-
zettet 8.000 Ft, a II. helyezettet 6.000 Ft, a III. helyezettet 5.000 Ft, a 
IV. helyezettet 4.000 Ft értékű vásárlási utalványban részesíti, további 
helyezettek szakácskönyv és oklevél elismerésben részesülnek.

Az eredményhirdetés a nagyszínpadon 15–16 óra között lesz.
Tóth Tibor

Az augusztus 4-ei V. Tarlófesztiválhoz kapcsolódóan a Fényszaruiak 
Baráti Egyesülete kenyérsütő versenyt hirdet. Nevezni odahaza ke-
mencében, sütőben, kenyérsütő gépben készült házikenyérrel lehet. 
Amatőr kenyérsütők jelentkezését várjuk, pékségekben, pékek által 
sütött kenyérrel nevezni nem lehet.

A legalább félkilós kenyeret a Tarlófesztivál helyszínén (Jászfénysza-
ru, a 32-es főút körforgalmi csomópont jobb oldalán (az elmúlt évi 
helyszínen), a nagyszínpad bal oldalán lévő sátorban délelőtt 10 és 11 
óra között kell leadni.

A szakemberekből álló zsűri az I. helyezettet 3.500 Ft, a II. helyezettet 
3.000 Ft, a III. helyezettet 2.500 Ft, a IV. helyezett 2.000 Ft értékű vá-
sárlási utalványban részesíti. Valamennyi nevező elismerő oklevelet kap.

Az eredményhirdetés a nagyszínpadon 15-16 óra között lesz.
Tóth Tibor

Befejeződtek a 2011/12. évi bajnokság küzdelmei. Csapatunk a me-
gyei II. osztály Jászsági csoportjának 4. helyén végzett, ezzel kivívta 
magának a jogot, hogy a következő évben az átszervezett megyei II. 
osztályban szerepelhessen. Ez annyiban lesz új, hogy nem lesz területi 
alapon felosztva a megye, így az eddigi két csoport legjobbjai kerültek 
egy bajnokságba. Utánpótlás csapataink is befejezték bajnoki csatáro-
zásaikat, ifjúsági csapatunk a 6. helyet szerezte meg, U16-os csapatunk 
kiélezett küzdelemben bronzérmes lett, mindössze egy győzelemmel 
lemaradva a bajnok Jászkisértől, míg U13-as csapatunk szépen csillo-
gó ezüstéremmel lett gazdagabb!

Eredmények, felnőtt: 
JVSE – Zagyvarékas 2-1 G.: Luca, Farkas P.
U19: 4-0 G.: Gyökér Zs., Farkas A., 
    Szakali Zs., Rafael D.
Jászjákóhalma – JVSE 2-3 G.: Ecker, Szászi G., Nagy R.
U19: 0-0
U16
JVSE – Jászapáti 4-1 G.: Baranyi (2), Kirják, Oláh
Jászberény – JVSE 12-1 G.: Baranyi, Rafael
JVSE – Besenyszög 8-0 G.: Baranyi (5), Rafael, Kirják, 
    Oláh
Jászalsósztgy. – JVSE 0-13 G.: Baranyi (4), Szakali Zs. (3), 
    Varga L. (2), Rafael (2), 
    Kollár, Szénási.
U13 
JVSE – Jászapáti 1-1 G.: Jóni.
Jászberény – JVSE 6-0
Mozogjanak sokat!

Vitányi Szabolcs

Június 10-én vasárnapra 
viradó éjjel a vihar pusztítást 
nem végzett, de vandál kezek 
a Szabadság úton közzel 20 fát 
tettek tönkre. A lakosság értet-
lenül és felháborodva kommen-
tálta a látottakat. A Szabadság út 
17. szám alatti ház előtt is két fa 
esett áldozatul.

Jászfényszaru Önkormányzata 
bruttó 100.000 forint nyomravezetői díjat ajánlott fel a főút menti 
fákra elkövetett rongálás nyomravezetőjének. Ha hitelt érdemlő infor-
mációja van a tettes személyéről a 06 70/ 330 7626 telefonszámon 
vagy személyesen keresse a Jászfényszarui Rendőrőrsöt.

Fotó: Tóth Tibor

Tarlófesztiváli buszjárat

Aratóétel főzőverseny a Tarlófesztiválon
Vandalizmus

Kenyérsütő verseny Jászfényszarun


