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„Ha az ember hittel néz a jövőbe, az Isten is megsegíti”
Beszámoló a 20 éves a város rendezvénysorozat kiemelt programjáról
A Szent István-napi ünnepséget mindig
nagy figyelem övezte városunkban, az ideit
különösen, hiszen a 20 éves a város rendezvénysorozat kiemelt ünnepségét tartották
augusztus 19-én Jászfényszarun. A megújult, megszépült főtéren nagy számban
volt jelen a város apraja-nagyja, és az elszármazottak közül is sokan hazajöttek, hogy
részesei legyenek a közös ünneplésnek.
Az ünnepi program a művelődési háztól
induló városnéző sétával vette kezdetét – a
menet élén Ördög János és felesége lóháton
Bolla János regnáló jászkapitánnyal haladt –,
melynek során vendégeink is szemügyre vehették az új létesítményeket: Üzletház, Privát
Diszkont, Régi Kaszinó Vendéglő, Városgondnokság, Városháza, Rimóczi kastély, a
multifunkciós közösségi udvar és rendezvénytér a Zenepavilonnal, a park és a szökőkút. A létesítményeket a képviselő-testület
tagjai: Lovászné Török Magdolna, Győri
János, Berényi Ferenc, Tóth Norbert, Zsámboki Sándor, Tóth Tibor és Sándor Sándor
mutatták be a megjelenteknek. Sári Ferenc,
Pusztamonostor község polgármestere átadta
a település önkormányzatának ajándékát, az
új Városháza épületét ábrázoló festményt.
A jubileumi ünnepség fővédnöke dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, házias�szonya Cserháti Ágnes televíziós műsorvezető
és kommunikációs tanácsadó volt.

Előtérben Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony az ajándék festménnyel
és Sári Ferenc Pusztamonostor polgármestere. Fotó: jaszsagonline.hu
A vendégeket dr. Szabó Tamás országgyűlés
képviselő, Jászberény polgármestere és Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony
fogadta, akin keresztül a városnak az őstermelők nevében Szabóné Dávid Erika jászas�szony adta át az új kenyeret.
A polgármester asszony ünnepi beszédében
a Szent István-nap kapcsán kifejtette, miért kedveli ezt az ünnepet. „Számomra ez a
legszebb ünnep a nemzeti ünnepek sorában,
mert ebben van a legtöbb szeretet, a legtöbb

Nagyszámban volt jelen a város apraja-nagyja. Fotó: Pető István

méltóság, nincsenek áldozatai, nincsenek
forradalmárai, egyszerűen csak államalapító
nagy királyunk van, akire jó emlékezni, és
akire jó hasonlítani. Amikor a muhi csata
emlékére az akkori köztársasági elnök felavatta az emlékművet, azt mondta, hogy a tatár
veszedelemnél van egy sokkal ártalmasabb
dolog a mi országunk számára: az, amikor
elveszítjük a hitünket a jövőben, magunkban, másokban. Itt, Jászfényszarun ez a legnagyobb dolog. Ha az ember hittel néz a jövőbe, az isten is megsegíti. Én ebben hiszek,
és nagyon örülök, hogy itt vannak velünk,
s hogy Jászfényszarut és országunkat együtt
tudjuk ünnepelni.”
Dr. Fazekas Sándor hivatalos elfoglaltsága
miatt nem tudott jelen lenni, köszöntő levelét Pócs János országgyűlési képviselő, Jászapáti polgármestere olvasta fel, aki a maga
nevében így tisztelgett Jászfényszaru teljesítménye előtt: „Jászfényszarun tanúi lehetünk
annak, hogyan törődnek az emberekkel, gyerekekkel és az idősekkel. Meg tudták őrizni
a munkahelyeket, és nemcsak megőrizték,
hanem építették és fejlesztették is azokat.”
A képviselő úr után dr. Kállai Mária kormánymegbízott köszöntötte az ünneplőket,
aki beszédében hangsúlyosan szólt az össze(folytatás a 2. oldalon)
fogás erejéről:
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„Ha az ember hittel néz a jövőbe, az Isten is megsegíti”

A mikrofonnál Csomor Csilla. Fotó: Pál Alíz
(folytatás az 1. oldalról)
„Amikor a város vezetése, a lakosság, a civil
szervezetek, az egyházközösség akarata összeadódik, akkor ilyen csodának lehetünk tanúi,
mint amit ma közösen ünneplünk Jászfényszarun.” Dr. Lengyel Györgyi közigazgatási
államtitkár a Jászfényszarun megvalósult
projektekről szólt, amelyek által nemcsak a
település gyarapodott, de hazánk is gazdagodott, s hogy a megkezdett projektek célja is
hasonló az eddigiekhez: a szükségleteiknek
megfelelő minőségi szolgáltatásban részesüljenek a jászfényszaruiak, helyben.
Dr. Facskó István, a Samsung magyarországi elnöke, Jászfényszaru díszpolgára is
gratulált a város születésnapjához, s a jeles
alkalomból átadta a Samsung ajándékát, egy
herendi vázát a polgármester asszonynak.
Prókay Gábor művészettörténész volt hivatott beszélni a leleplezésre váró, IV. Béla
királyt ábrázoló műalkotásról és alkotójáról,
Győrfi Sándor szobrászművészről, akinek
ebben a témakörben több alkotása található
országunkban. A szobrot a város díszpolgárai,
Szabó Imrefia Béla, dr. Kis Zoltán, dr. Facskó
István és Győriné dr. Czeglédi Márta leplezte
le. A jászfényszarui közönség nagy tetszéssel
fogadta a város új szobrát, melyet Kiss Gábor
esperes plébános, érseki tanácsos szentelt fel.
A szertartásban Zsámboki Sándor harangozó,
a Jászfényszaruért kitüntető cím birtokosa segédkezett. Ezt követően került bemutatásra
Görbe Jánosné felajánlása, a maga hímezte,
jászsági szűcsmintákkal díszített oltárterítő, a
folyamatosan készülő garnitúra egyik darabja, melyet a készítője a Jászfényszarun, 2018ban tartandó Jász Világtalálkozóra szánt,
hogy ezzel díszítsék a templomot.
Az ünnepi pillanatok a IV. Béla emlékérem
adományozásával folytatódtak. Az önkormányzat a Szabó Imrefia Béla tervezte plakettel fejezte ki elismerését a város fejlesztéséért
sokat tevékenykedő, kiemelkedő munkát
végző polgároknak. A városunkban tartózkodó külföldi delegációk nevében Jerzy Soska,
lengyel testvérvárosunk, Zakliczyn polgármestere köszöntötte a jászfényszaruiakat,
elmondta, milyen nagy hatással volt rájuk
mindaz, amit itt láttak és tapasztaltak.

Nagy Judit és Szabó Krisztina. Fotó: Pető István

A polgármester asszony a lengyel delegáció
tiszteletére a színpadra hívta az ünnepségen
jelen lévő dr. Voller Erika jegyzőasszonyt és
Mészáros László nyugalmazott címzetes főjegyzőt, aki továbbra is segíti az önkormányzat munkáját. A kiváló tanulmányi eredményekkel büszkélkedő Zsámboki testvérpár,
Anna és Richárd adhatták át a köszönet virágait a megjelent hölgyvendégeknek a díszünnepség során.

Húszévesek. Fotó: Pető István
Az ünnepi műsor méltó volt a jeles évfordulóhoz. Különlegességét az adta, hogy az 1993as városavató szereplőit is viszontláthattuk,
akik jászfényszarui kötődésűek, s többségében ugyanazon műveket adták elő, mint 20
évvel ezelőtt. Az ünnepi műsorban felléptek:
Csomor Csilla színművész, Kovács Tímea
és Berzéné Magyar Krisztina versmondók,
Nagy Judit és Szabó Krisztina énekművész,
Tóth Julianna és a városi énekkar Keresztesi József vezetésével. Nagy sikert aratott az
Iglice Gyermek Néptáncegyüttes fergeteges
Bökönyi táncával. Emelete az ünnep fényét

a lovas huszárfelvezető, a Jász íjász zászlóőrség, a 20 évesek sorfala és a jász viseletbe öltözöttek népes tábora. A főtéri díszünnepség
a Szózattal zárult, melynek előénekese Bolla
János volt. Az Iglice Gyermek Néptáncegyüttes Jászsági táncaival vezette át a közönséget
a zenepavilonhoz, ahol Kotán Csenge éneke
és a Ten-b Singers énekegyüttes koncertje
szórakoztatta a nagyérdeműt. A jászsági ízek
falatjait 40 diák kínálta az este folyamán. A
gyermekek a Jászfényszaru új logójával festett
lufiknak örülhettek.
Megnyílt a jászsági ízek utcája, ahol Jászfényszaru kiváló szakácsai mutatták be a helyi
ízeket, a termelők pedig a helyi termékeket.
Az Üzletházban a városközpont megújulásáról tekinthettek meg fotókiállítást az érdeklődők Farkas Kristóf Vince rendezésében,
miközben Menyhárt Éva és Kovács Dávid ez
alkalomra készült városi kisfilmjét vetítették.
A Régi Kaszinóban a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 20 éves a város című kiállítása keretében (rendező Harmathné Boros
Mária) az elmúlt időszak sikeres fotóin jelent
meg Jászfényszaru közelmúltja.
Jászfényszarun hagyományosan a Szent István-napi városi ünnepségen kerül sor a helyi
kitüntetések átadására, ahol a Városi énekkar
mellett Hornyák Boglárka furulyán és Fekete Csilla zongorán közreműködött. Ebben az
évben Morvai Ferenc és Morvainé Palócz Éva,
Nádudvari László és Nádudvariné Jáger Judit,
Sándor Sándor és Sándorné Tóth Éva „Jászfényszaruért” kitüntetésben részesültek, a
„Jászfényszarun A köz szolgálatáért” kitüntető díjat Harmath József és Harmathné Boros
Mária, Jáger Sándorné és Molnár Ferencné
vehette át a Városháza dísztermében. Gáspár
Imre a helyi sakkszakkör megalakításáért és
sikereiért végzett aktív közösségi munkájáért
tárgyjutalomban részesült. Kővágó Jánosné
nyugalmazott óvónő, aki ötven éve kezdett
dolgozni az óvodában, virágcsokrot kapott.
Jászfényszaru ünnepelt. Újságunk hasábjain további cikkeket olvashatnak az augusztus
19-i gazdag programról, s az augusztus 20-ai
eseményekről. Az ünnepi műsorban elhangzott meglepetésdal szövegét későbbi lapszámunkban tesszük közzé.
Sugár Istvánné
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Jászfényszaru, a „projektek városa”
A „20 éves a város” rendezvénysorozat kiemelt ünnepségén Jászfényszaru nemcsak várossá avatásának 20. évfordulóját ünnepli, hanem
szeretné bizonyítani, hogy ki is érdemli azt. A városi cím elnyerése
után az Önkormányzat azon fáradozik, hogy a település viselhesse ezt
a közigazgatási státuszt.
Jászfényszaru Város Önkormányzata a lakosság igényei és véleménye alapján fogalmazta meg azokat a gazdasághoz, a társadalomhoz, a
közszolgáltatáshoz, kultúrához és a települési környezethez kapcsolódó irányokat és feladatokat, amelyek végrehajtása garantálhatja a Jászfényszaru egészére vonatkozó, fenntartható fejlődést.
Lakosságunk felismerte azt, hogy áldozatokat kell vállalni a település
fejlődéséért, melynek érdekében erőfeszítéseket tett. Ennek eredményeként a nagyközségből Jászfényszaru dinamikusan fejlődő, térségi
funkciókat is betöltő kisvárossá nőtte ki magát.
Jászfényszaru Város Önkormányzata sok éve igyekszik minél több
EU és hazai forrást elnyerni a település fejlődése érdekében. A város
gazdasági környezete adta lehetőségek és ezáltal a pályázati lehetőségek
maximális kihasználtságával nő a fejlesztések mérete, száma, javul a
minősége. A források elnyerése eredményeként sok projektet megvalósítottunk.

tot funkcióbővítő városrehabilitációs kiírásra. A projektet az NFÜ Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 2012-ben az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból és a Magyar Köztársaság költségvetéséből vissza
nem térítendő támogatásban részesítette. Ennek eredményeképpen a
rehabilitációval érintett városrész megújult több mint 708 millió Ft
összegből Jászfényszaru Város Önkormányzata beruházásában, az Európai Unió és a Magyar Kormány 471.070.419.- Ft összegű támogatásával. A főtér további részeinek felújítását az Önkormányzat egyéb
pályázati források mellett saját erőből finanszírozza.
A Képviselő-testület munkáját több szakértő segítette. Az Önkormányzat elkészíttette a város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját
valamint az Akcióterületi Tervet (VitálPro Kft.), a pályázatíró cég
munkáját a Projektiroda munkatársai segítették. A tervező munkáját (Architex Kft.) rehabilitációs környezettervező szakmérnök (Balla
Mariann) támogatta, a közbeszerzési szakértő (Köz-Pálya Kft. ) a kivitelezők szabályos és jogszerű kiválasztását, a műszaki ellenőr (Hornyák
Wohnbau Kft.) a kivitelezés minőségét és megfelelőségét biztosította.
A megvalósítás koordinálását, a projektmenedzsment tevékenységet
az Ipari Parkot is üzemeltető Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. látta el.
Üzletház
Az Üzletház a volt Pedagógus ház helyén épült, mellyel új önkormányzati tulajdonú gazdasági szolgáltatóház került kialakításra három
kiadható helységgel. Az épületben helyet kapnak az eddig a városközpontban működő üzletek, valamint új gazdasági szereplők betelepedését várjuk.
Tervező: Architex Kft.
Kivitelező: ÉPKOMPLEX Kft.
Beruházás költsége: nettó 102.433.532 Ft,
támogatási intenzitás 50%

A Polgármesteri Hivatal és a GAMESZ épületei
A város egyik legnagyobb projektjének zárását már magunk mögött
tudhatjuk, a keleti városrész rehabilitálása jegyében valósult meg.
Megépült a Szent József Szabadidőpark és egy közösségi ház, szociális bérlakásokat is kialakítottunk. A területen a szociális felzárkózást
segítő rendezvények, programok, képzések valósulnak meg. Ma már
100%-os lett a szilárd burkolatú utak aránya.
Szinte a város szívét megújító projekt szintén óriási erőket mozgat
meg. Az egységes városkép kialakítása mellett a központban bővülnek a városi és üzleti funkciók. A beruházás keretében átalakítjuk, felújítjuk, bővítjük a Városházát és a Városgondnokság épületét a mai
kor igényeinek megfelelően, így a lakosság kényelmesebben intézheti
ügyeit. A Régi Kaszinó Vendéglő helyreállítása fontos a város kulturális és üzleti életét tekintve is, hiszen egy régmúltra nyúló, hagyományokkal, emlékekkel rendelkező épületről van szó, melynek újbóli
megnyitásától a városi élet felfrissülését is várjuk.
A Főtér parkjainak, részeinek megszépítése, Zenepavilon kialakítása
kiváló helyet kínál kültéri rendezvényeknek, cél a környezeti kultúra
megteremtése.
Ahhoz, hogy a történelmi városközpont egységes képet mutasson, az
ott működő vállalkozás (Cserháti és Társa Kft.) konzorciumi partnerként is kivette a részét saját üzlete igényes kialakításával.
A projektről részletesen
A városközpont rekonstrukciójának gondolata és előkészületei több
évtizedre nyúlnak vissza. Az Önkormányzat évek óta azon dolgozik,
hogy a felújítást elkezdhesse és ehhez minden feltételt megteremtsen.
Jászfényszaru Város Önkormányzata 2009-ben nyújtott be pályáza-

Üzletház
Diszkont üzlet
A Diszkont üzlet tulajdonosát és üzemeltetőjét (Cserháti és Társa
Kft.) a projektbe konzorciumi partnerként vontuk be. A Diszkont felújítása az egységes városkép kialakítását szolgálja.
Tervező: Architex Kft.
Kivitelező: BAU-VERTIKÁL Kft.
Beruházás költsége: nettó 74.567.467 Ft,
támogatási intenzitás 50%
Régi Kaszinó
A kaszinó vendéglő felújításával és bővítésével elkészül egy konferenciaterem is, mely a belső teret igénylő rendezvények számára is helyet
biztosít a közétkeztetés és vendéglátó funkció mellett.
Tervező: Architex Kft.
Kivitelező: BAU-VERTIKÁL Kft.
Beruházás költsége: nettó 129.720.000 Ft,
támogatási intenzitás 50%
(folytatás a 4. oldalon)
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Jászfényszaru, a „projektek városa”
(folytatás a 3. oldalról)
GAMESZ épülete (Városgondnokság)
A városgondnokság felújítása és ügyfélszolgálati iroda kialakítása lehetővé teszi a lakosság igényeinek minőségi kiszolgálását. Az akadálymentes és elérhető ügyintézés mellett parkolási lehetőség bővítésére is
sor került.
Tervező: Architex Kft.
Kivitelező: ÉPKOMPLEX Kft.
Beruházás költsége: nettó 42.285.941 Ft,
támogatási intenzitás 85%
Polgármesteri hivatal épülete
A műemléki védelem alatt álló polgármesteri hivatal épületének felújítása a hivatalban dolgozók igényeinek figyelembe vételével történt.
A rekonstrukció folyamán szakértők bevonásával kialakításra kerültek
ügyfélváró, információs pont és elektronikus ügyintézésre alkalmas
ügyfélpontok valamint gyerekfoglalkoztató sarok. A Kormányablak a
felújított épület földszintjén kap helyet.
Tervező: Architex Kft.
Kivitelező: ÉPKOMPLEX Kft.
Beruházás költsége: nettó 171.197748 Ft,
támogatási intenzitás 85%

netünket a város szeretetéről. Mindezek szintén pályázati forrásokból
valósultak meg.
A projektmegvalósítás során alakítottuk ki IV. Béla király, a „második honalapító” mellszobrának helyet adó parkot a városközpontba
beágyazódott önkormányzati területen, a Rimóczi kastély szomszédságában.
IV. Béla király portrészobrát a jászok betelepedésének 770. évfordulója kapcsán állíttatja az Önkormányzat, a jász-kun együttélés értékeinek szimbólumaként, mely a legenda szerint Jászfényszarun fellelt Lehel kürtje mellett a jász identitást és a jászok-kunok kapcsolatát erősíti.
Az emlékhely létrehozásával kaput kívánunk nyitni a jász-kun közös

IV. Béla király szobra

Diszkont áruház
Rimóczi kastély
A Rimóci kastély, mely a városközpont felújításának ideje alatt a
Polgármesteri Hivatal több feladatát hivatott ellátni, a közeljövőben
teljesen új funkciót kap, hiszen a Samsung Electronics Hungary Kft.
megvalósításában ebben az épületben működhet majd a Samsung
Smart School and Academy.
Multifunkciós közösségi udvar és rendez
vénytér (Zenepavilon) és Főtér parkosítása
A szabadtéri rendezvényeknek helyszínt biztosító kerti pavilon,
melynek hangsúlyos eleme az akadálymentes megközelíthetőség.
Templomkert, a Régi Kaszinó Vendéglő melletti és a település díszkútja körüli területek biztosítanak némi közterületi zöldfelületet.
Tervező: Architex Kft.
Kivitelező: ZÖFE Kft.
Beruházás költsége: nettó 95.983.627 Ft,
támogatási intenzitás 85%
A városközpont egységes képének kialakulásához a helyi civil szervezetek és az egyházközösség munkája is hozzájárul, hiszen idén restauráltattuk a főtéri parkban lévő Szent család szobrot, a Szentháromság
szobrot és 100 év után a templom keresztjét is újraaranyoztattuk, elhelyezve benne egy időkapszulát, mely a jövő számára hordozza üze-

múlt emlékének, melynek azzal is adózott a város, hogy az általános
iskolát IV. Béla Általános Iskolára nevezték.
A projekteknek minden esetben munkahelyteremtés is része.
A munkahelyteremtés fontos támasza az, hogy a munkavállalók gyermekik ellátása felől biztosak legyenek, egészségükről gondoskodjanak
és idős korukban is megkapják az őket megillető tiszteletet, ellátást.
Ez így együtt teremti meg a munkavállalók városunkba települését.
A város további fejlődéshez igyekszünk minden területen megjeleníteni elképzeléseinket, így például gyermekellátás és oktatás javítása
érdekében új óvoda építésének tervei és az idősek ellátása érdekében
új, 50 férőhelyes gondozási központ tervei készülnek, az iskola teljes
felújítását 2012-ben fejeztük be. Egészségházunk felújítására, bővítésére már a kiviteli terveken dolgoznak.
Az épületek hagyományos jász motívumainak megőrzése mellett a
fejlesztések, beruházások láthatóan a kor igényeit is kielégítik, megteremtve mindemellett azt a környezetet, ahol az igényes kialakítású
parkok, virágágyások, emlékművek, szökőkút és díszkút között, a Történelmi sétányon sétálva jó érzés tölt el bennünket.
A város összes intézménye lelkesen dolgozik együtt azért, hogy a
város mindenki számára egy szívmelengető, minden igényt kielégítő,
kisvárosi nevéhez méltó, élhető hely legyen, ahol az ember jól érzi
magát és ahová az elszármazottak vissza-, az ide érkezők betelepülni
vágynak.
További projektjeink
A kedvezően elbírált (nyertes) pályázatok összesített adatai (az
adatok tartalmazzák a funkcióbővítő és városrehabilitáció pályázatokat, mert a projektfejlesztési szakasz lezárása, illetve a végső támogató
döntés 2012. évre esett):
• Megítélt támogatás bruttó összege: .................... 969.529.174 Ft
• Vállalt önerő bruttó összege: .............................. 308.968.143 Ft
• Beruházási bruttó költség összesen: ................. 1.278.497.317 Ft
(folytatás az 5. oldalon)
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Jászfényszaru, a „projektek városa”
(folytatás a 4. oldalról)
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0062
Utánunk a közösség – komplex telep-program Fényszarun.
Összköltség 150.000.000 Ft, támogatási intenzitás 100%.
KSZ: ESZA Nonprofit Kft.
Nem támogatott pályázatok összesített adatai:
Az elmúlt évben „elutasított” pályázatok közül 2 db pályázatot
2011-ben, 1 db pályázatot 2012-ben nyújtottunk be.
• Igényelt támogatás bruttó összege: .................. 1.035.916.538 Ft
• Tervezett önerő bruttó összege: ............................ 79.739.713 Ft
• Tervezett bruttó beruházási költség összege: .... 1.115.656.251 Ft
Az elutasított „Solar Park” néven ismert, napenergia alapú villamos
energia termelésre és hasznosításra irányuló pályázatunk benyújtására
ismét megnyílt a lehetőség a 2013. január 18-án megjelent KEOP2012-4.10.0/C jelű konstrukció keretében.

TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0467
A jászfényszarui Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Szakképző Iskola innovatív fejlesztése.
Összköltség 168.904.900 Ft, támogatási intenzitás 100%.
KSZ: ESZA Nonprofit Kft
TÁMOP-3.4.3-11/2-2012-0435
A jászfényszarui Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Szakképző Iskola tanulóinak
tehetséggondozó programja.
Összköltség 19.711.847 Ft, támogatási intenzitás 100%.
KSZ: ESZA Nonprofit Kft.
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0108
Jászfényszaru város gondozóközpontjának felújítása.
Összköltség 41.676.000 Ft, támogatási intenzitás 100%,
döntéssel szemben kifogást nyújtottunk be 2013. 04. 29-én.
KSZ: ESZA Nonprofit Kft.
Benyújtott, döntési szakaszban lévő pályázataink:
ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0035
Egészségház felújítása és bővítése a korszerű és integrált
egészségügyi szolgáltatásért Jászfényszarun.
Összköltség 290.0162.219 Ft, támogatási igény 59.999.999 Ft
KSZ: MAG Zrt.

A Rimóczi kastély a zenepavilonnal
Az ellenőrzés vagy bírálati szakaszban lévő pályázatok
összesített adatai:
• Igényelt támogatás bruttó összege: .................. 422.033.978 Ft
• Tervezett önerő bruttó összege: ......................................... 0 Ft
• Tervezett bruttó beruházási költség összesen: ... 422.033.978 Ft
Elbírált, szakmailag megfelelő, de forráshiány miatt tartaléklistára helyezett pályázataink:
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1662
Egészségre nevelő óvoda.
Összköltség 9.893.608 Ft, támogatási intenzitás 100%.
KSZ: ESZA Nonprofit Kft.
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1848
A város az egészségedért – Életmódprogram Jászfényszarun.
Összköltség 9.957.723 Ft, támogatási intenzitás 100%.
KSZ: ESZA Nonprofit Kft.

A Régi Kaszinó megújult épülete a park felől szemlélve
TÁMOP-3.1.11-2012/2-2012-0522
Óvodafejlesztés a Jászfényszarui Óvodai Intézményben.
Összköltség 7.019.508 Ft, támogatási intenzitás 100%
KSZ: ESZA Nonprofit Kft.
TAO pályázat
A városi sportcsarnok megépítésére benyújtott, közel
egymilliárd Ft összköltségű TAO pályázatunk, amelyhez
önkormányzatunk 300 millió Ft saját forrást biztosít.
Jászfényszaru Projektiroda · Fotók: Sugár Istvánné, Pál Alíz
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IV. Béla király emlékérem
Kibocsátó:........ Jászfényszaru Város Önkormányzata
		
2013. augusztus
Tervező:............ Szabó Imrefia Béla éremszobrász
Kivitelező:....... Szabó ÉremVerde, Szeged
Készült:............ bronz, ezüstözött, aranyozott, ezüst (925/33,6g)
Perem:............... sima
Átmérő:............. 42,5 mm
IV. BÉLA (1206-1270), magyar király (1235-1270)
„Erényekkel teljes férfiú volt, akinek emlékezete, mint az édességes
méz, olyan édes mind a mai napig minden magyar és igen sok más
nemzetbeli szájában.” (Thúróczy János: A magyarok krónikája, 1488)
Jászfényszaru és a jászok hálatelt szívvel emlékeznek a magyar királyra, IV. Bélára, aki a keresztény haza és népeinek védelme érdekében
szövetséget kínált és kötött egykori eleinkkel, akiket szabadságjogokkal felruházva – a kunokkal együtt – integrált a magyarok országába.

Mérműves ablakkeretben trónoló király hatalmi jelvényekkel, jobbra
címerpajzs. Felirat: Rex Bela quartus
Körirat: MÍG A HATALMAD, BÉLA KIRÁLY, ERŐS VOLT,
A CSALÁRDSÁG REJTŐZÖTT, A BÉKE SZILÁRD VOLT,
BECSÜLET URALKODOTT.
IV. BÉLA KIRÁLY EMLÉKÉREM bemutatása
A szeretetnek és tiszteletnek egy újabb apró emlékműve készült el az
elmúlt napokban Szegeden a Szabó ÉremVerdében.
Az éremveret arra hivatott, hogy alkalmi hírvivője legyen egy város
örömének.
Jászfényszaru ünnepel. Az ünnep alkalmával emlékérmet is kibocsátott a király tiszteletére. Ennek az alkalmi éremnek az előlapján
mérműves rózsaablakkal keretezett királyportré van, IV. Béla király
trónon ülő egészalakos idealizált portréja.
A hatalmi jelvényekkel trónoló uralkodó balja felől négyelt címerpajzs látható. A pajzson az 1. és a 4. mező ezüsttel és vörössel hétszer
vágott, a 2. és a 3. ezüst mezőben zöld hármas halom középsőjéből
vörös kettős kereszt emelkedik ki.
A király fejénél két oldal felirat: Rex Bela quartus.
Béla királyról hiteles portré vagy leírás nem maradt az utókorra. Mi
szolgáljon hát alapul az éremképhez? A jogtudós Thúróczy Jánosnak,
királyi ítélőmesternek A magyarok krónikája c. munkáját 1488-ban
Mátyás király számára nyomtatták Augsburgban Rattdolt Erhard
nyomdájában „nem kevéssé csinos képekkel”. Ez a gazdagon illusztrált
ősnyomtatvány volt az a tiszta forrás, melyben a Béla királyt ábrázoló
színezett fametszet az éremkép ihletője lett.
Az éremoldal körirata mindig fontos eleme az alkotásnak.
A krónikák szerzői (Kálti Márk, A képes krónika szerzője és Thúróczy
János is) midőn a király haláláról és esztergomi temetésének körül-

Az érem köntöse. Fotó: Pető István

Az éremoldal felső harmadában íves szalagon felirat:
JÁSZFÉNYSZARU VÁROS
A szóközben, viaszpecsétként, a település címere látható.
Középső harmadban a megújult Városháza épületegyüttese.
Az alsó harmadban négy vízszintes sorba rendezett felirat,
a történelmi korokat idéző betűtípusokkal:
ANNO DOMINI MCCXXXIX IN HUNGARIAM
1433 • FENNUSZARU / OPPIDUM • 1831 / 1993 ~VÁROS
ményeiről írnak, feljegyzik azt a sírfeliratot, mely eredetileg leoninus
formájú latin vers. Ennek egyszerű fordítása, mely metrumát és rímeit
nem adja vissza, a következő: „Nézd e kedves dolgot, hárman veszik körül a Szűz oltárát: a király, a herceg és királyné, jusson nekik háromszoros
öröm! Míg lehetett, míg a hatalmad Béla király, erős volt, a csalárdság
rejtőzött, a béke szilárd volt, becsület uralkodott.”
E verses sírfelirat második része került fel az éremre a király laudá
ciójaként. (Zárójelben de érdekességként megjegyzem, hogy egy 1325
körül írt angol krónika szerint az 1307-ben meghalt I. Edward angol
király sírfeliratán is e verses sírfelirat idézett része szerepelt. A versezet nyilván a minoriták révén juthatott ez idő tájt Magyarországból
Angliába.)
„Halk szavú bók minden érem és plakett: adó, amelyet a kölcsönös méltánylás határoz meg, s az emberséges illemtudás osztogat.” Ezek Lyka Károly szavai a múlt század elejéről.
Én az „emberséges illemtudását” köszönöm Jászfényszaru városának,
amiért alkalmat adott nekem, az alkotónak arra, hogy a szeretet egy
újabb apró, de méltó emlékművét az értő közönség tenyerébe ejtsem.
Kelt: Szolnokon, 2013. Nagyboldogasszony napján
Szabó Imrefia Béla éremszobrász
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A kitüntetettek tablója
Az augusztus 19-i városi ünnepségen helyi kitüntetések átadására is sor került.
Az alábbiakban közöljük a kitüntetésben részesültek nevét és a nyilvánosan elhangzott méltatást.

Morvai Ferenc, Morvainé Palócz Éva – Jászfényszaruért kitüntető emlékérem
ember. Már a polgármesteri hivatali munkája során is tapasztalható
volt, hogy sportmúltjából eredeztethetően is rendkívül széleskörű
kapcsolatrendszert épített ki. Többször mondja el magáról, hogy az
igazi boldogságot számára az jelenti, ha segíthet valakinek és valakin.
Érzelemgazdagsága családi életében bontakozott ki. Több évtizedes
munkájának, elsősorban sportegyesületi elnöki tevékenységének elismeréseként méltó a JÁSZFÉNYSZARUÉRT emlékérem kitüntetésre.

Morvai Ferenc
Tanulmányait Jászfényszarun és Jászberényben végezte. Kiváló közösségi emberi magatartását a Sportegyesület nagyon korán felismerte,
melyhez természetesen hozzátartozott az is, hogy ő maga is szívesen
sportolt, és szívesen menedzselte mindazokat a tehetségeket, akik
ebben a műfajban bontakoztathatták ki tudásukat. Kiváló társasági

Morvainé Palócz Éva
Jászfényszaruról csak tanulmányai során távozott el. Környezete
egész korán érzékelhette tudás iránti vágyát. Mindig kiváló tanuló
volt. A polgármesteri hivatalban munkáját mindig kiválóan, precízen látja el, elsősorban azokat a munkákat bízzák rá vezetői, amelyhez pontossága, kedvessége, kiváló emberi magatartása szükséges.
Egyénisége és fellépése kiválóan alkalmassá tette a választások teljes
körű adminisztrációja, a népesség-nyilvántartás, az anyakönyvvezetői
feladatok, rendezvényszervezés ellátására. Az általa szervezett családi
események magas színvonalon kerülnek megtartásra. Ezen tevékenységével hozzájárult Jászfényszaru hivatala jó hírnevének öregbítéséhez.
Morvainé Palócz Éva több évtizedes kiváló munkája alapján méltó a
JÁSZFÉNYSZARUÉRT emlékérem kitüntetésre.

Nádudvari László, Nádudvariné Jáger Judit – Jászfényszaruért kitüntető emlékérem
Nádudvari László
Nádudvari László tehetségét egy helyi zenekarban, zenészként ismerhette meg Jászfényszaru közössége először.
Kiváló hallása, magyar irodalom és nyelvtan tudása évtizedeken keresztül a Mi újság Fényszarun c. helyi újság szerkesztői tevékenységében is hasznosult. Polgármesteri hivatali munkája során ellátja az önkéntes tűzoltó egyesület titkári feladatait. Jászfényszaru külterületének
precíz ismerője. A 90-es évek elején a kárpótlásban végzett önzetlen
tevékenységét a Jászfényszaruról elszármazottak és a helyiek ma is elismerően méltatják. Az ő kezében összpontosul a katasztrófavédelem, a
közrend, közbiztonság, amely feladatot azért kapta, mert megbízható,
széles körű ismeretekkel rendelkező, kiváló ember.
Mindig nyitott az új tudás befogadására, jelenleg is tanulmányokat folytat. Jogszabályismeretét, kiváló kontroll munkáját az önkormányzat és a polgármesteri hivatal kamatoztatja. Kiváló munkájával
hozzájárult az önkormányzat és a polgármesteri hivatal jó hírnevének
öregbítéséhez. Nádudvari László több évtizedes kiváló munkája alapján méltó a JÁSZFÉNYSZARUÉRT emlékérem kitüntetésre.
Nádudvariné Jáger Judit
A település első gyógypedagógusa. Eminens tanuló volt, kiváló közösségi ember, férjéhez hasonlóan ő is folyamatosan képezi magát.

A pedagógia, a gyermekek nevelése iránt elkötelezett. Rendkívül
szenzibilis, érzelemgazdag, empatikus, nem véletlen, hogy az eltérő
tantervű osztályok tanítása volt a feladata.
Jelenleg is részt vesz azokban a projektekben, amelyek a hátránnyal
küzdő tanulók, gyermekek és felnőttek fejlődését segítik. Kiváló közösségteremtő magatartása alapján méltó a JÁSZFÉNYSZARUÉRT
emlékérem kitüntetésre.

Sándor Sándor, Sándorné Tóth Éva – Jászfényszaruért kitüntető emlékérem
Sándor Sándor
A példás magatartású, kiválóan nevelt, szerény, komoly kisfiúra Litkei Antal prépost úr is felfigyelt. Már gyermekkorában olyan megbízható volt, hogy szívesen voltak a társaságában. Tanulmányai elvégzését
követően minden munkahelyén – jelenleg a SAMSUNG-ban – rá
bízzák azokat a feladatokat, amelyekre mind szaktudása, mind kiváló
emberi magatartása feljogosítja őt. Példaadó közösségi ember, kiváló
családapa és a település elmúlt 20 évében a lakosság bizalmából önkormányzati képviselő. Ebben a tisztségében a közrend, közerkölcs,
környezetvédelem területén munkálkodik. Egész életén át segítette az
egyházközösség munkáját. Mint önkormányzati képviselő is kiemelt
figyelmet fordít az egyház támogatására. Példás családfő és családapa.
Több évtizedes közösségért végzett munkája alapján méltó a JÁSZ(folytatás a 8. oldalon)
FÉNYSZARUÉRT emlékérem kitüntetésre.
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A kitüntetettek tablója
Az augusztus 19-i városi ünnepségen helyi kitüntetések átadására is sor került.
Az alábbiakban közöljük a kitüntetésben részesültek nevét és a nyilvánosan elhangzott méltatást.

Sándorné Tóth Éva
Sándorné Tóth Éva Jászfényszarun töltött
évei során mindvégig az embereket szolgálta.
Férje mellett kezdte segíteni a helyi egyház
közösségét olyannyira, hogy nevéhez kötődnek az első cserkésztáborok, hittantáborok
szervezései, melyekben anyaként gondoskodott a rá bízott gyermekekről. Az emberekért
érzett felelősségét, szeretetét leginkább a hitoktatásban tudta kiteljesíteni. Tanítványainak szeretetét rendkívül sok apró figyelmességgel is kivívja. Kiváló közösségi ember, jó
családanya.
Több évtizedes közösségért végzett munkája alapján méltó a JÁSZFÉNYSZARUÉRT
emlékérem kitüntetésre.

Molnár Ferencné
Jászfényszarun
a köz szolgálatáért
Molnár Ferencné
A tanulmányait kiválóan végző kislány 16
évesen már szakmát szerzett, és az akkori tanács, majd a polgármesteri hivatal dolgozója lett. Közreműködött a családi események
megszervezésében. Ma már csak kevesen
emlékezhetnek arra, hogy a rendezvényeken
verset is mondott. Évtizedeken át számíthatott a lakosság megértéssel végzett, precíz,
jogszabályokat követő munkájára. Tevékenységével hozzájárult az Egészségügyi, Szociális,
Idősügyi és Vallási Bizottság, valamint ezen
bizottság elődeinek munkájához.
Szerény, kedves magatartása, stabil tudása,
alapos munkája alapján méltó a JÁSZFÉNYSZARUN A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT kitüntető díjra.

Harmath József, Harmathné Boros Mária
Jászfényszarun a köz szolgálatáért

Harmath József
Fiatal felnőttként a Fortuna irodalmi színpad tagjaként ismerte meg Jászfényszaru.
Később szereplései folytán jelentősen hozzájárult településünk, Jászfényszaru megismertetéséhez.
Fellépései során olyan magas színvonalú
előadásmódról tett tanúbizonyságot, melyekkel növelte a rendezvények színvonalát.
Az irodalom iránti elkötelezettsége őt magát is arra serkentette, hogy költői vénáját
megcsillogtassa. A Fortuna irodalmi színpad
településünkön elismert munkájához jelentősen hozzájárult. József Attila estjein olyan
élményeket szerzett közönségének, amelyek
többeket is a vers szeretetére és szereplésre
indított.
Méltó a JÁSZFÉNYSZARUN A KÖZ
SZOLGÁLATÁÉRT kitüntető díjra.

Jáger Sándorné
Jászfényszarun
a köz szolgálatáért
Jáger Sándorné
Már 16 évesen dolgozni kezdett, így munkája mellett folytatta tanulmányait és lett az
akkori tanács, polgármesteri hivatal elismert
dolgozója.
Adóügyekkel foglalkozik, így az ő kedves,
empatikus egyénisége rendkívül szükséges
ahhoz, hogy az egyébként lakossági terhet az
emberek megértsék.
Több évtizedes munkája a lakosság elismerését is kivívta. Vezetői elismerik munkáját.
Kiváló szervező képességét az infrastruktúra-fejlesztési munka során kamatoztathatta a
közösség.
Méltó a JÁSZFÉNYSZARUN A KÖZ
SZOLGÁLATÁÉRT kitüntető díjra.

Harmathné Boros Mária
A kiváló kézügyességgel rendelkező, finom,
szerény stílusú Boros Marikát Jászberény város kirakatai tették először ismertté.
A közszerepléseket vállaló férje mellett mindig segítette az irodalmi színpad munkáját.
A polgármesteri hivatalban végzett munkája
mellett a rendezvények, bálok, ünnepségek elismert dekoratőrévé vált. Kifinomult ízlése és
munkája jelentősen hozzájárult az események
megjelenéséhez, színvonalához. Ezáltal a közízlést formáló tevékenységét elismerés illeti.
Méltó a JÁSZFÉNYSZARUN A KÖZ
SZOLGÁLATÁÉRT kitüntető díjra.
Fotók: Pál Alíz. Harmath József fotója e-mail-en érkezett a szerkesztőségbe.

(folytatás a 7. oldalról)
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Nemzetközi lett a Kemence ünnepe
A friss, meleg kenyér gyorsan beszívta a libazsírt, kacsazsírt, margarint, melyre lila hagyma, paradicsom, ízlés szerint paprika került. Az
édesszájúak sárgabarack-, eper- és szilvalekváros kenyérnek is hódolhattak. Fél négy tájban polgármester asszonyunk kíséretében megérkezett a városunkban vendégeskedő zaklichyni lengyel vendégkoszorú
a volt és jelenlegi polgármesterük vezetésével, akik szintén jóízűen fogyasztottak, ki-ki kedve szerint az új kenyérből. A pékmester baconos,
tejfölös kenyérlángos-falatkákkal is kedveskedett a vendégeknek.
A Színjátszók Baráti Köre az elmúlt évekhez hasonlóan „szellemi
táplálékkal” is készült a rendezvényre. Bordásné Kovács Katalin,
Bordás Gyula, és Tanczikó Attila a Viaszkvirág című népi bohózat
előadásával méltán arattak nagy sikert a jelen lévő nézősereg körében.
Pető Lászlóné Sándor Kati az alkalomhoz illő Szent István éneke
nagyban emelte a rendezvény színvonalát.
Németh Ákos pékmester kínálja a frissen sült kenyeret a vendégeknek.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2011-ben indította útjára az
akkor elkészült közösségi kemence kapcsán augusztus 20-hoz kapcsolódóan a Kemence ünnepét. A kezdeményezéshez a Jászfényszaruért
Alapítvány, az Őszirózsa Nyugdíjas Klub és a Színjátszók Baráti Köre
is csatlakozott. Szent István napján, délután 15.00 órakor a Kiss József
Helytörténeti Gyűjtemény udvarán kellemes kenyérillatok fogadták
az érkezőket. Németh Ákos pékmester – aki felesége, Telek Annamária révén kötődik településünkhöz – és Vígh Antal már reggeltől
dolgozott azért, hogy az új búzából őrölt lisztből frissen sült kenyerek
várják a rendezvény látogatóit.
Az ünnepség kezdetére már a második dagasztás három szépen
megsült kenyerét vették ki a kemencéből, és némi ráfűtés után újabb
három kenyérnek való került a kemencébe. Ezen műveleteket már a
látogatók is megnézhették.

Fonott kalács is sült a kemencében.

Készül a kenyérlángos.
Ezt követően lengyel vendégeink közül néhányan spontán énekszámok eléneklésével kedveskedtek a magyar közönségnek. A lengyelek
éneke után a jelen lévő fényszarui „dalos pacsirták” Gorcsakovszki
Györgyné, Marika vezetésével sem maradtak adósok. Néhány magyar
népdal, de még a Kis kacsa fürdik Lengyelországban énekszám is sorra
került.
A lengyel szokásnak megfelelően erre újabb lengyel dalokat adtak
elő, és így felváltva folyt a lengyel és magyar kórus éneklése a két testvérváros és a népek barátsága jegyében. Az idő gyorsan elszaladt, és a
szépszámú jelenlévők a következő helyszínre és programra indultak,
mert 18.00 órakor a Zagyva banda koncertjére került sor a zenepavilonnál.
Köszönjük a Jászfényszaruért Alapítvány anyagi támogatását, és
mindazok munkáját, akik a harmadik kemenceünnep sikeres megtartásához hozzájárultak.
Szöveg: Tóth Tibor · Fotók: Pál Alíz

Ízek fesztiválja
Az Ízek fesztiválján Pető Ferenc szervezésében sok lelkes jászfényszarui
szakács, név szerint: Agócs Ferenc, Agócs Zsuzsanna, Barna Szilveszter, Barna Szilveszterné, Csaba János, Csáki Sándor, Cserháti László, Fáy Dániel, Folyó Gábor, Johancsik István, Pető Ferenc, Petőné
Cserháti Sarolta, Szabóné Dávid Erika és Tanczikó Anna biztosították
a finomabbnál finomabb ételeket, melyeket minden kedves látogató
megkóstolhatott. A sokszínű étkek között babgulyás, halászlé, kemencében sült hurka, kolbász, illetve tarja és csülök, székelykáposzta,
savanyú vetrece, pácolt csirkecomb és több fajta pörkölt is szerepelt.
Már a kora délutáni óráktól ínycsiklandozó illat lengte körbe a fesztivál helyszínét, amely odavonzotta a finom falatokra vágyó embereket.
A többség azonban csak a díszünnepség után indult kóstolóba. Késő
délután már mindenki ezekből a pompás ételekből falatozott, hogy
az érdekesnél érdekesebb városi programok után kényeztessék az ízlelőbimbóikat. A még kellemesebb hangulatot Jáger János és barátai
zenéje biztosította. Az előkészületekben a START munkaprogram és a
GAMESZ dolgozói segédkeztek.
Gulyás Péter és Bólya Kitti

Fotó: Pál Alíz
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További ünnepi pillanatok
A Szolnoki Szimfonikus Zenekar
Tűzijátékkal zárult...
előadása
Az augusztus 19-ei városi ünnepségen hallhattuk zenélni a Szolnoki
Szimfonikus Zenekart. Engem legjobban a Karib-tenger kalózai című
film betétdala fogott meg, de a többi filmzene is igazán különleges
volt. Remélem máskor is hallgathatom még őket.
Tóth Márta

...a jubileumi ünnepség Jászfényszarun, augusztus 19-én.
Szerencsésnek érzem magam, hiszen nem először hallhattam a zenekart. S csakúgy, mint annak idején, most sem csalódtam. A tehetséges,
fiatal karmester, Hámori Máté vezényletével a Szolnoki Szimfonikus
Zenekar 19-i koncertjén ezúttal filmslágerekből kaphatott ízelítőt az,
aki kilátogatott a megújult térre. Az élményt fokozta, hogy a zene
vizuális élménnyel is párosult, hiszen a zenekar mögötti LED-falon
filmrészleteket is láthattak a nézők.
Nagyon jó volt látni, hogy a nézők közül sokakat magával ragadott a
zene, a közönségben aligha volt olyan, akinek a közismert filmek népszerű zenéi hallatán ne kezdett volna el járni a lába, ne mosolyodott
volna el. Az előadást minden kétség nélkül a legkisebbek élvezték a
legjobban. A koncert élménye sok gyerekhez hozhatta közelebb a zene
szeretetét. Városunk általános iskolájában művészeti oktatás is folyik,
így azoknak, akik most kaptak kedvet a hangszertanuláshoz, van leheTusor Nikoletta
tőségük ezt megtenni.

Jubileumi fotókiállítás

Kenyérszentelés

Kenyérszentelési szertartás augusztus 20-án az ünnepi szentmisén.

Fotók: Pál Alíz

Megkezdődtek a 2018-as
jászfényszarui redemptiós ünnepség
előkészületei

A 20 éves a város rendezvénysorozat része volt a Régi Kaszinó felújított épületében és az új Üzletházban látható fotókiállítás, melyek
Jászfényszaru fejlődését, a közelmúlt történéseit illetve a városközpont
megújulását mutatták be.

A „20 éves a város” rendezvénysorozat központi ünnepségére, augusztus 19-ére új, jászsági szűcsmintákkal kivarrott, gyönyörű oltárterítők fogják díszíteni városunk templomának oltárait. A miséző oltárt,
a Jézus Szíve és a Szűz Mária oltárokat, valamint a könyvtartó állványt ékesítő kézimunkát Görbéné Dobos Amálkának köszönhetjük,
aki 2012 decemberében felajánlotta, hogy elkészíti a terítőket, melyet
az Önkormányzat nevében Győriné dr. Czeglédi Márta Polgármester
asszony örömmel elfogadott. Az anyagok és a terítők drukkolásának
költségét Jászfényszaru Város Önkormányzata vállalta magára, míg a
hímzés elkészítését Amálka néni.
Az első terítő elkészült, 2018-ra pedig, amikor Jászfényszaru Város
második alkalommal ad otthont az önmegváltásra emlékező Jász Világtalálkozónak, a templomot teljes egészében a zöld fonallal kivarrt
jászmintás terítők és kendők ékesítik majd.
A hímzések elkészítése, a templom jászsági szűcsmintákkal hímzett
terítőkkel történő feldíszítése már most jelzi a redemptiós ünnepségre
való felkészülést, hiszen a XIX. Jász Világtalálkozó (2013. június 21–23.)
logója, a csukott tulipán is a jászsági hímzés jellegzetes motívuma. PKA
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A Képviselő-testület júliusban is hetente
tartott ülést, melyek során több döntést
hozott. Kronologikusan szeretnék áttekintést adni a közérdeklődésre számot tartó,
a város lakosságát érintő, főként fejlesztési
döntésekről.
2013. július 3.
A sürgősséggel délelőttre összehívott rendkívüli ülésen az önkormányzat a 32. számú
főút felújításával kapcsolatosan hozott döntést, mely szerint az önkormányzat hozzájárult a NIF Zrt. által meghatározott nyomvonal megépítéséhez. Egyidejűleg megbízást
adott a Samsung Zrt. által javasolt csomópontok kialakításának szakértők bevonásával történő vizsgálatára.
A délutánra meghirdetett soron kívüli ülésen a Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntéseihez kapcsolódó napirend keretében a Képviselő-testület elfogadta Jászfényszaru Város
Önkormányzatának az aktualizált tartalommal, módosításokkal egységes szerkezetben
elkészített 2013. évi közbeszerzési tervét.
A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a Kaszinó épülete szigetelési
munkáinak kivitelezésére kiválasztotta a
legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő ajánlattevőt, a BAU-VERTIKÁL Építőipari
Kft.-t, 9.850.830 Ft+ÁFA egyösszegű ajánlati ár jóváhagyásával. A Képviselő-testület
a szolgáltatás ellenértékét az Önkormányzat
2013. évi költségvetésében biztosította, illetve felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
Döntöttek a település vízvezeték-rekonstrukciós, térinformatikai rendszerű GEODÉZIA felmérő munkáinak megrendelése
tárgyában az ajánlattevők kijelöléséről.
Nyilatkozatot fogadtak el a Jászsági Többcélú Társulás 2013. június 30. napjával történő megszüntetésével kapcsolatosan, mely
értelmében a Társulás Titkársága és egyes
intézményeinek megszűnése következtében
a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken
az ott foglalkoztatottak jogviszonyban töltött
ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
foglalkoztatásra a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatalban nincs lehetőség.
A Képviselő-testület a Szolnoki Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal
által előírt műemlékvédelmi előírásainak
betartása és kivitelezése érdekében elfogadta
az Épkomplex Kft.-vel, mint a funkcióbővítő integrált települési fejlesztések tárgyú
építési generál beruházás I., III., IV. részének
nyertes vállalkozójával, a Városháza kivitelezőjével megkötött szerződés módosítását,
és egyben felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.
2013. július 10.
Az ülés első napirendjeként bemutatásra
került a geotermikus energiahasznosítás
lehetőségéről szóló megvalósíthatósági tanulmány.
A közbeszerzési eljárásokkal összefüggően
döntöttek a Városháza egyedi gyártású bú-

torainak beszerzésére vonatkozóan a győztes ajánlattevő kiválasztásáról, mely alapján
a Kunfa Termelő és Kereskedő Kft.-t jelölték ki nettó 24.485.000 Ft+27% ÁFA ajánlati árának elfogadásával.
A képviselők az önkormányzat „Utánunk
a közösség – komplex – telep program
Fényszarun” című projektjének keretében
felújítandó – önkormányzat tulajdonát képező – Jászfényszaru, Tompa Mihály út 7.
szám alatti ingatlan, ún. „Teaház” felújítási
tervezői munkáinak megrendelése tárgyában
döntött a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatára az ajánlattevők kijelöléséről, mely
három céget kéri fel az ajánlattételre.
Döntött továbbá a Teaház számítástechnikai berendezéseinek vásárlása és hálózatkiépítési munkáinak megrendelése tárgyában
az ajánlattevők kijelöléséről is.
A Képviselő-testület nemzeti eljárás szerinti, nyílt közbeszerzés lebonyolításáról döntött
a Szentcsalád tér 16., 16/A, 17. szám helyébe lépő IV. Béla király emlékpark környezetrendezése tárgyában, kiviteli terv szerinti
tartalommal, és jóváhagyta három cég ajánlattevőként történő meghívását.
Elfogadták a Pipacs utcához kapcsolódó
csapadékvíz-elvezetés vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítését és annak megrendelését Kimák Gyula tervezőtől. A tervezésre a
költségvetésben bruttó: 317.500 Ft összeget
biztosítottak.
Jóváhagyták a Sportpálya közvilágítás és
erőátviteli hálózat létesítése munkáinak
többletköltségét, melyre a költségvetésben
bruttó 544.068 Ft összeget irányoztak elő.
A Képviselő-testület határozatában megerősítette a Rimóczi-kastélyban létesülő
SMART Samsung Oktatási Központ létrejöttének támogatását, és annak megvalósítása érdekében jóváhagyta a Samsung
Electronics Magyar Zrt.-vel közös „szándéknyilatkozat” kibocsátását, melynek aláírására felhatalmazta a polgármestert.
Több határozatot hoztak a Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás által benyújtandó KEOP-1.1.1/C/13. kódszámú
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek eszközparkjának fejlesztése,
informatikai korszerűsítése” című pályázattal kapcsolatosan, mely értelmében a
sikeres pályázat érdekében döntöttek a pályázati konstrukció benyújtásáról, az önerő
meghatározásáról. Jászfényszaru Város Önkormányzata a fizetendő önerő 40 %-nyi
részét vállalja.
Továbbá a megvalósíthatósági tanulmány
elkészítésében, a közbeszerzési eljárások
műszaki tartalmának összeállításában,
és a közbeszerzési eljárásban közreműködő
szakértő cég kiválasztásában való részvételt
illetően határoztak. Egyben felhatalmazták
a polgármestert, hogy a Társulási Tanács
ülésén a döntésnek megfelelően gyakorolja
a szavazati jogot.
A Képviselő-testület döntött a Jászfényszaru Szennyvízelvezetési Agglomerációs Tár-

sulás KEOP-7.1.0/11-2012-0034 számú
előkészítési projektjének előfinanszírozásáról, mely alapján az önkormányzat vállalja
a – Pusztamonostoron történő szennyvíz-elvezetési hálózat építését, és Jászfényszarun
a szennyvíztisztító mű kapacitásbővítés
kiépítését magában foglaló projekt – előfinanszírozását, és a befektetett pénzügyi
eszközei terhére biztosítja a Társulás részére a projekt előfinanszírozásához szükséges
34.660.840 Ft-ot, melynek visszafizetésére a
támogatási szerződés szerint 2013. 12. 31-ig
fog sor kerülni.
Döntöttek a Rimóczi-kastély kerítésének
27 méter hosszúságú átépítéséről a Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft. ajánlata
alapján, melynek megrendelésével egyidejűleg a kivitelezésre bruttó 802.043 Ft összeget
hagytak jóvá a 2013. évi költségvetés terhére.
Bérleti jogviszony létesítése céljából pályázati felhívás jóváhagyása mellett meghirdették a Jászfényszaru, Fürst S. utca 18 A és
B szám alatti önkormányzati tulajdonban
lévő lakásokat. Ezzel egyidejűleg határozatban fejezte ki azon szándékát, hogy Jászfényszaru Város Önkormányzata a település
közbiztonságának hatékony ellátása érdekében a helyi rendőrőrsre beosztott hivatásos
rendőreinek – jogszabályok keretei között, a
jövőben is –, akár szolgálati lakás biztosítása
útján is, megteremti a helyben lakás lehetőségét. Ezzel összefüggésben módosították
az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér
mértékéről szóló 24/2011.(XII.15.) számú
önkormányzati rendeletet.
Döntöttek a 2013/2014. tanév iskolai tankönyvtámogatásokról.
Elfogadták a „20 éves a város jubileum”
kapcsán kibocsátandó IV. Béla emlékérem
költségvonzatának előirányzatát, melyre (az
éremterv, gipsznegatívok, verőtőke készítésére) az Önkormányzat bruttó 706.400 Ft-ot
hagyott jóvá a 2013. évi költségvetése terhére.
Zárt ülésen az önkormányzat részére felajánlott ingatlanokkal kapcsolatos előterjesztéseket tárgyalták meg, vételi szándékra
vonatkozó döntés nem született.
2013. július 17.
Az ülésen a Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntéseihez kapcsolódó előterjesztések
kapcsán döntött a Képviselő-testület több
beszerzési eljárás vonatkozásában.
Elfogadták a Jászfényszaru Ipari Centrum
Kft. féléves beszámolóját a városfejlesztési
társasági feladatok 2013. évi ellátására kötött
Alapszerződésben foglaltak teljesítéséről.
Jóváhagyták a Pap kastély állagmegóvása
érdekében végzendő munkákra vonatkozóan mely cégektől kell árajánlatot kérni, és a
szükséges forrást is előirányozták.
Ismételten módosították az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló
24/2011. (XII.15.) számú önkormányzati
rendeletet.
(folytatás a 12. oldalon)
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 11. oldalról)
A Képviselő-testület négy önkormányzati
résztulajdonban lévő ingatlan tekintetében
megbízást adott az önkormányzati lakástulajdon körében az osztatlan közös tulajdonok megszüntetésére.
Módosították az önkormányzat költségvetésében a városi rendezvények finan
szírozására jóváhagyott eredetei előirányzatot, melynek felhasználását a város
arcu
latának népszerűsítésére, a megújult
település kisfilmen és prospektusban történő
bemutatására hagyták jóvá.
Tulajdonosi hozzájárulást adtak a
018/45. hrsz.-ú ingatlan területrendezési
feladatainak elvégzéséhez a Jászfényszarui
Szennyvízelvezetési Agglomerációs Társulás részére.
Felhatalmazták a Társulást, hogy a KEOP7.1.0/11-2012-0034 számú előkészítési pro
jekttel elindított szennyvízberuházás első
vagy második fordulós pályázata keretei között a szennyvíztisztító mű kapacitásbővítéshez szükséges területrendezést, művelési ág
alóli kivonást végrehajtsa.
Döntöttek a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által szervezendő rendezvény
150.000 Ft-os támogatásáról.
Felhatalmazták a polgármestert, hogy Jászfényszaru közvilágítás hálózatának bővítésére vonatkozóan a Nógrádvill Kft.-től
rendelje meg a tervet, melynek költségeire
a költségvetésben 190.000 Ft+ÁFA összeget
biztosítottak.
A Képviselő-testület a Nyári Egyetem lebonyolításához a Penczer Pál Alapítvány
részére jóváhagyta az előlegtámogatást,

melyet a projekt elszámolását követően fog
visszafizetni.
Zárt ülésen ingatlanügyben hozott nemleges döntést vételi ajánlat tárgyában.
2013. július 31.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatai
alapján döntöttek a különböző beszerzési
ajánlatok eredményeiről. Így a település
vízvezeték-rekonstrukciós
térinformatikai
rendszerű GEODÉZIA felmérő munkáinak megrendelése tárgyában az Eply Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t bízta meg
bruttó 158.750 Ft/km ajánlati ár elfogadása mellett.
Döntöttek a közvilágítási hálózat bővítésének kivitelezésére történő ajánlatkérésről. A „Teaház” projekt felújítási munkáinak elvégzésére beérkezett ajánlatokat
értékelve a közbeszerzési eljárás nyertesének
a legkedvezőbb ajánlatot tevő Afzélia Kft.-t
hirdette ki, elfogadva nettó 11.984.096 Ftos ajánlatát.
A testület a IV. Béla király szobornak helyet adó park kialakítása tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárás győztesének a
legkedvezőbb ajánlatot adó ZÖFE Kft.-vel
megkötendő szerződésre adott a polgármesternek felhatalmazást nettó 41.905.094 Ft
ajánlati áron.
A Városháza előtti terület rendezése
tekintetében szintén a ZÖFE Kft. ajánlatát
fogadták el.
A lakossági vélemények figyelembe vételével a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet módosítását tárgyalták meg, és döntöttek az

utcanevek módosításáról.
Jászfényszaru Szennyvízelvezetési Agglomerációs Társulás projektjének jogi ügyvitelére vonatkozóan hoztak határozatot.
Döntöttek az 1-es belvízcsatorna számára
biztosítandó területről, melynek nyomvonalára keretösszeget különítettek el.
A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
által megnyert KEOP pályázatban szereplő
jászfényszarui hulladékudvar új helyéül a
05/147. hrsz.-ú területet (Hajtató) jelölte ki.
Döntöttek a magasabb vezetői pótlékok
felülvizsgálatáról, és módosították a Petőfi
Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru
intézmény működési előirányzatát.
Megtárgyalták és tudomásul vették a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását.
A költségvetés terhére 100.000 Ft-tal támogatták a város veszélyelhárítási tervében
közreműködő, önkéntes polgári védelmi
szervezetként működő, Tisza Mentőcsoport
tevékenységét.
Elfogadták a Tanyafejlesztési Program
keretében a település és térségi fejlesztések
támogatására kiírt pályázat benyújtását, és
a pályázathoz jóváhagyták a 1.111.111 Ftos önrészt.
Zárt ülésen elbírálták a Jászfényszaru,
Bercsényi út 2/C szám alatti 1-es bérlakásra kiírt pályázatot, és a meghozott határozat
értelmében a bérlakást Cerchez Daniel és családja részére adja bérbe.
Döntöttek a 083/62. hrsz.-ú (legelő művelési ágú) ingatlan megvásárlásáról.
Dr. Voller Erika jegyző

Óvodai hírek néhány mondatban
A takarítási szünet alatt a szokásoknak megfelelően elkészültek a szükséges karbantartási munkák, a dajka nénik kitakarították az óvoda helységeit. A nagytakarításban, mosásban segítséget kaptunk a szülőktől. A júniusi viharkár nem került el bennünket sem.
A Napsugár Óvodában beázás miatt aggódtunk, a Szivárvány Óvodában több fát csavart ki a szél, megrongálva ezzel a kerítést.
Így alakulnak 2013 szeptemberétől a csoportok.

Napsugár Óvoda

Szivárvány óvoda

Méhecske csoport:..... 26 gyermek
Óvónők:.................... Dobák Jánosné Kati – állandó délelőtt
................................. Földvári Dorottya – állandó délután
Dajka néni:............... Langó Miklósné Ica

Süni csoport:............. 23 gyermek
Óvónők:.................... Földvári Edit
................................. Mezeiné Folyó Angéla
Dajka néni:............... Kókainé Mészáros Éva

Ficánka csoport:........ 2 gyermek
Óvónők:.................... Mezei Zsoltné Paula
................................. Tanczikó Beáta
Dajka néni:............... Urbán Tiborné Ilonka

Katica csoport:.......... 28 gyermek
Óvónők:.................... Csuzzné Lovász Mária
................................. Jarábikné Sinkovics Andrea
Dajka néni:............... Csépány Miklósné Izabella

Maci csoport:............ 25 gyermek
Óvónők:.................... Dobák Ágota Zsuzsanna
................................. Klippánné Jáger Melinda
Dajka néni:............... Rajna Józsefné Györgyi

Csiga-biga csoport:.... 28 gyermek
Óvónők:.................... Luda Ottóné, Zsuzsi,
................................. Szakaliné Hesz Katalin
Dajka néni:............... Kóródi Antalné Kati

A legkisebbek
a Süni csoportosak:.... 22 gyermek
Óvónők:.................... Cseszkóné Zsámboki Tímea
................................. Kovácsné Papp Andrea
Dajka néni:............... Garasné Zsólyomi Katalin

Pillangó csoport:........ 20 gyermek
Óvónő:...................... Szarka Gáborné – Judit
Dajka néni:............... Bőti Józsefné, Marika
Földvári Edit
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A digitális átállást ünnepelte jászfényszarui gyárában a Samsung

Budapest, 2013. július 31.
A korszakváltást hozó digitális átállással egy időben mérföldkőhöz érkezett a
Samsung hazai televíziógyártása is – 25.
évébe lépett a dél-koreai óriásvállalat
jászfényszarui gyára. A ma előállított
Samsung televíziókészülékeknek köszönhetően a digitális átállás egyszerűen és
könnyen megvalósítható, az ezzel kapcsolatos tudnivalókról az érdeklődők pedig a
digitalisatallas.samsung.hu oldalon tájékozódhatnak.

RTL Klub, TV2) mellett további négyet
(M2, Duna TV, Duna World, Euronews)
– érhetnek el, és a digitális sugárzás révén a
műsorok kép- és hangminősége is sokat javul.
Magyarországon a digitális átállás két ütemben zajlik. A mai napon az első ütem szimbolikus lekapcsolására került sor a Samsung
jászfényszarui gyárában, a második ütem pedig október 31-én várható. A digitális sugárzás vételéhez egy DVB-T tunerrel ellátott tvkészülékre vagy egy megfelelő set top box-ra
van szükség. A Jászfényszarun ma előállított
Samsung televíziókban megtalálható DVB-T
tunernek köszönhetően a Samsung televíziók tulajdonosai egyszerűen, set top box eszköz megvásárlása nélkül tévézhetnek. A más
gyártóktól származó vagy régebbi készülékek
tulajdonosai a digitalisatallas.samsung.hu

ennek a területnek” – nyilatkozta Lee Kyu Jin,
a Samsung jászfényszarui gyárának elnöke.
Dr. Facskó István, a Samsung Electronics
Magyar Zrt. elnöke elmondta: „A mai napon
két okunk is van az ünneplésre. A vállalat magyarországi gyára 25. évébe lépett, és a kezdetek
óta sokmillió készüléket juttattunk el a világ
különböző részeibe. A digitális átállás egyik legfontosabb mérföldköve pedig itt, Jászfényszarun
zajlik, amikor 14 megyében szimbolikusan lekapcsoljuk az analóg földfelszíni sugárzást. Mivel ma már kizárólag olyan televíziók készülnek
a gyárban, többek között a magyar piacra is,
amelyek teljes mértékben megfelelnek a digitális földfelszíni sugárzás követelményeinek, ezért
joggal bízunk benne, hogy az elkövetkező 25
évben legalább olyan sikeresek leszünk, mint az
alapítás óta eltelt időszakban!”

A Samsung gyár vezetői és Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester a szimbolikus lekapcsolással egybekötött ünnepségen – Samsung fotó
Az elmúlt évtizedekben a televíziógyártás
rohamos fejlődése mellett a televíziócsatornák
széles kínálata jelent meg hazánkban, és a
műsorok terjesztésénél is számos új lehetőség közül választhatnak a tévénézők – ilyen
pl. a kábeles, műholdas vagy digitális sugárzás. Ennek ellenére összesen még mintegy
nyolcszázezren a mára már elavult földfelszíni analóg sugárzás segítségével tévéznek.
Ez azonban ma alapjaiban változott meg,
amikor az EU-irányelvekkel összhangban 14
magyarországi megyében kapcsolják le részben vagy egészében az analóg adótornyokat,
és állnak át a korszerű digitális sugárzásra.
Ez az átkapcsolás valódi korszakváltást hoz
a magyar lakosság számára. A legmodernebb
technológiával még több ingyenesen fogható
csatornát – az eddig megszokott három (M1,

weboldalon tudhatnak meg többet arról, mit
kell tenniük annak érdekében, hogy a digitális földfelszíni sugárzás adását is zavartalanul
foghassák.
„Az analóg televíziózás elmúlt 25 évében
hihetetlen mértékben fejlődött a technológia.
A katódsugárcsöves készülékeket felváltották
a projektoros, majd folyadékkristályos (LCD)
televíziók. Megjelentek a plazma televíziók,
majd a LED-háttérvilágítású készülékek vették át a hatalmat. Az innovatív technológiáknak köszönhetően 2013-ra megjelentek az
OLED típusú készülékek, a Samsung mérnökei pedig kifejlesztették az S9 UHD TV-t, a
világ legnagyobb ultra HD felbontású televízióját is. Mindent megteszünk azért, hogy a
Samsung és azon belül a jászfényszarui gyár a
következő 25 évben is vezető szereplője legyen

A Samsung Electronics
A Samsung Electronics világelső a
technológia terén: a televíziók, okos
tele
fonok, személyi számítógépek,
nyomtatók, fényképezőgépek, háztar
tási eszközök, LTE rendszerek, orvosi
eszközök, félvezetők és LED megoldások folyamatos megújítója.
A vállalat a világ 79 országában
236.000 embert foglalkoztat, éves forgalma meghaladja a 187,8 milliárd
USD-t.
További információ:
www.samsung.com;
www.samsungpartner.hu.
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Táborok
Európai játékok – játékok európai határok nélkül (Napközis tábor)

Nekünk a tanmedence a Riviéra!

Erre kalandoztunk!
Amikor a kedves olvasó ezeket a sorokat olvassa, már vége van a
vakációnak, az iskola falai újra benépesülnek.
A tanévzárót követő héten, június 17-21. között a Kisiskolába hívtuk a gyerekeket: Kalandozz velünk Európában határok nélkül!
Az öt nap alatt megismerkedtünk más népek dalaival, táncaival,
meséivel, ételeivel. Virtuálisan (sajnos) jártunk Angliában, Görögországban, Spanyol- és Olaszországban. Az adott ország zászlaját fel is

Meghódítottuk Angliát!
tűztük Európa térképére. A táborozók a konyhában is helyt álltak:
főztek pudingot, sütöttek pizzát, készítettek görög salátát. Természetesen mindezeket meg is ették. A kézműveskedés sem maradt ki a programokból: barátságkarkötőt fűztek, kétkéményes hajót hajtogattak,
színes táblarajzot készítettek. A sportról, mozgásról sem feledkeztünk
meg, olimpiai öttusában tették próbára ügyességüket a csapatok, a
bajnokok bajnoka is megválasztásra került. A tanmedencében pedig
tréfás vízi játékok után szabad fürdés vette kezdetét.
Három napig a Flamingó étterembe jártunk ebédelni, ahol a menük
joggal kaphatták a „gyerekek kedvencei” elnevezést.
A negyedik napon hazai tájon jártunk, vagyis megismerkedtünk
jászfényszarui emlékhelyekkel, szobrokkal. Az ebéd helyben főzött
bográcsos volt, az udvaron terítettünk meg. Délután az esti bemutatóra készültünk. 16 órára vártuk a szülőket, érdeklődő vendégeket. A
program diavetítéssel kezdődött, ahol képekben foglaltuk össze a hét
eseményeit. A színpadon angol, görög (eredeti nyelven), spanyol gyerekdalok hangzottak el. Az előadott mesejátékok díszleteit és jelmezeit
a gyerekek készítették el. A színházterem zsúfoltságig megtelt ezen a
forró délutánon.
Az utolsó nap kirándulással telt el. A 40 gyerek és a kísérő pedagógusok a gödöllői „Sissi” kastélyba és a veresegyházi Medveotthonba
látogattak el. Nagy sikert aratott, amikor a macikat hosszú fakanálon
mézzel lehetett etetni. Hazaindulás előtt fagyiztak és a megmaradt
energiát egy erdei játszótéren vezették le fáradhatatlan gyermekeink.
Bízom benne, hogy a napközis tábor 5 napja tartalmas élményeket és
kellemes szórakozást nyújtott „lakóinak”. Köszönet illeti a közreműködő, ötletgazdag pedagógusok munkáját.
Kép és szöveg: Ézsiásné Róka Mária

Hittanos tábor 2013. – Máriapócs
Nagy izgalommal vártuk július 29-én a reggeli indulást Máriapócsra, a hittanos táborba. Kezdésképpen a szerencsi csokigyárba látogattunk el, ahol a kézzel készített csokoládék gyártásának folyamatát
láthattuk. Szerencsések voltunk, hogy bejuthattunk ide, mert ma már
nem fogadnak látogatókat. Kóstolót kaptunk az ott készített termékekből. Szerencsen megnéztünk kettő római katolikus templomot, a
Kisboldogasszonyt és az új építésű Munkás Szent József templomot.
Ezután megérkeztünk a szállásunkra, a máriapócsi Zarándokházba. A
szállással szemben volt a máriapócsi görög katolikus templom, ahol
a könnyező Szűzanya képe látható. A szobák elfoglalása után beköszöntünk a templomba, és énekkel, imádsággal köszöntöttük Máriát.
Vacsora után megbeszéltük a tábor menetét. Minden reggel húztunk
egy feladatot, és a nap folyamán megpróbáltuk teljesíteni. Az estéket
közös énekkel és a feladatok megbeszélésével zártuk. Másnap délelőtt
Kocsis doktor bácsi és Monika néni vezetésével számháborúztunk és

gyöngyöt fűztünk. Ebéd után a nyírbátori Sárkányfürdőbe látogattunk el, ahol mindenki jól érezte magát. Hazafelé menet benéztünk
a felújított Minorita templomba, majd a nemrég átadott várostörténeti sétányon elsétáltunk a református templomig, és megcsodáltuk a
mellette lévő fa haranglábat. A sétány időrendben kelti életre a várost
körüllengő legendákat, például a sárkánykultusz gyökereit. Az utat hatalmas kősárkányok, és életnagyságú kőszobrok színesítették. Szerda
reggel megnéztük a máriapócsi Pápa teret, majd elsétáltunk a helyi
horgásztóhoz. Ebéd után megérkezett Gábor atya, és a kegytemplomban misét tartott a mi részünkre. Utána a Zarándokház közösségi
termében a vallási ismereteinket csillogtattuk meg az atya előtt. Késő
délután görög katolikus szentmisén vettünk részt, aminek a liturgiája
nekünk elég furcsa volt, és nem sokat értettünk belőle. Csütörtökön
a nyíregyházi vadasparkba látogattunk el. Hatalmas élmény volt a
fókashow.
(folytatás a 15. oldalon)
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(folytatás a 14. oldalról)
Délutánig barangoltunk és megcsodáltuk
a változatos állat- és növényvilágot. Este pihenésképpen a nyíregyházi pláza mozijába
mentünk. A fiatalabbak a Gru 2.-t, az idősebbek a Nagyfiúk 2.-t nézték meg. Mindkét film kellemes kikapcsolódást nyújtott.
Pénteken a nagy meleg ellenére kirándulást terveztünk. Ízelítőt kaptunk SzabolcsSzamár-Bereg megyéből. Első állomásunk a
vajai várkastélyhoz vezetett, aminek a kertje
csodálatos volt. Ezután Tákosra látogattunk
el a „mezítlábas Notre-Dame”-ba. Ez egy
régi református fatemplom, amiben a mai
napig tartanak miséket. Kitérőt tettünk
Csarodánál, majd a Petőfi-fánál. Következő
állomásunk a tarpai szárazmalom volt, ahol
hosszabb ideig pihentünk. A felnőttek kávéztak, mi pedig nassoltunk, és megkóstoltuk a
helyi „nemtudom” szilvát. Utunk következő
állomása Szatmárcseke volt, ahol megnéztük a világon egyedülálló csónakos temetőt.
Itt található Kölcsey Ferenc sírja is. Utolsó
állomásunk Magyarország egyetlen ma is
működő vízimalma, a túristvándi volt. Este
a táborzáró vacsorán megünnepeltük a névnaposokat és a szülinapost, Rimóczi Mátét.
Róza néni jóvoltából a szülinapi tortából is
részesülhettünk. Megbeszéltük a jó és a rossz
élményeket. Éva néni a nagyobbaknak és a
felnőtteknek könyvet adott a tábor emlékére,
és mindenki kapott egy kis ajándékot. Szombat reggel a helyi atya közbenjárására megnéztük a régi pócsi templom másolatát, ahol
a kegykép elkezdett könnyezni, és a baziliták

Fotó: Pető Noémi
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rendházába is bebocsátást nyertünk. Ezután
összecsomagoltunk és elköszöntünk a pócsi
Szűz Máriától, majd elindultunk hazafelé.
Útközben először Tokajban álltunk meg a Tisza-parton, ahol mindenki fagyival hűsítette
magát. Az uzsonnánkat a boldogkői várban
fogyasztottuk el, ahonnan nagyon szép volt
a kilátás. Este negyed kilencre értünk Fényszarura.
Napi háromszori étkezésünket a Zarándokház konyhája biztosította. Mivel a mi
szervezetünk még fejlődik, és kicsit válogatósak vagyunk, ezért egy kis idővel éjfél előtt
mindig megéheztünk. Ekkor jöttek jól a

szülők által felajánlott élelmiszerek, amiből
minden éjszaka jókat falatoztunk. A kevés
szabadidőnkben örömmel használtuk a pingpongasztalt és a csocsót. Köszönjük a tábor
szervezését Sándorné Tóth Éva néninek és
minden itt lévő felnőttnek. Külön köszönjük
az ,,őrangyalunknak”, Mikinek, hogy mindenhova elfuvarozott minket és reméljük,
jövőre is velünk tart. Hálát adunk az Istennek, hogy ilyen klassz táborban volt részünk
és reméljük, hogy jövőre is részt vehetünk a
következő hittanos táborban.
Kovács Viktória, Pető Noémi,
Reichenberger Anasztázia

Edzőtábor ifjú futballistáinknak

A munka
A jászszentandrási Kunráth Sándor Általános Iskola tornaterme adott otthont július
utolsó hetében a jászfényszarui ifjú futballisták számára. Két korosztályból (10-13 év
és 16-18 év) közel 30 gyermek indult útnak
július 22-én reggel, hogy részt vegyenek az
edzőtáborban. A kísérők Szászi Gábor és Tüdős Dávid edzők, Penczner László és felesége, Szakali János és felesége segítők; de több

szülő is meglátogatta a fiatalokat egy-egy nap
erejéig, kedveskedve egy kis hazaival. A tábori részvétel sportegyesületi támogatásból és
némi önerőből valósult meg.
A napi program a következőképpen alakult:
reggel 7 órakor ébresztő, amit kiadós reggeli
követett. A reggeli és a vacsora a helyszínen
készült, az ebédeket a Vágó Bt. szolgáltatta.
A délelőtti edzés egyórás volt, ami még a fi-

atalabb korosztálynak sem jelentett megterhelést. A déli finom ebéd után szabad foglalkozás következett, lehetett pingpongozni,
videójátékozni és nem utolsó sorban lubickolni. A strand az iskola szomszédságában
volt, focistáink pedig mindennapos látogatói
voltak, hiszen ez kellemes időtöltésnek bizonyult a nagy melegben. Este 6 órakor újabb
edzés vette kezdetét, ami után kissé megfáradva, de a vacsora finomságának reményében siettek vissza a szálláshelyre. A vacsorák
kívánság alapján készültek, hála Pencznerné
és Szakaliné segítőkészségének: palacsinta,
milánói, lángos, hamburger… volt minden,
mi szem-szájnak ingere. Az éjszakai bulik
és csínytevések is mindennaposak voltak, a
mélyen alvók sokszor arra ébredtek, hogy az
arcbőrükre száradt a valaki(k) által odakent
fogkrém. Sok ilyen és hasonló dolog megtörtént, ami szórakozást jelentett a fárasztó
edzések után.
A hazajövetel előtt az ificsapatunk edző
mérkőzést tartott a jászszentandrási felnőtt
csapat ellen. Bátor helytállásuk ellenére sem
sikerült győzni, de ez sem szegte a sportolóink jókedvét. Hiába a napi két edzés, ös�szességében szórakozást és kikapcsolódást
jelentett a Jászszentandráson töltött pár nap.
Jövőre újra, ugyanitt!
Szöveg: Szilágyiné Marika
Képek: Penczner Lászlóné
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Táborok
Nyári könyves táborok a könyvtárban
Idén nyáron a TÁMOP 3.2.4.A-11/12012-0068–as számú A jövőben olvasunk?
A jövőnek olvasunk! Az olvasóvá nevelés, az
olvasáskultúra fejlesztésének hagyományos
és új útjai pályázat keretében 2 tábor került
megrendezésre különböző korcsoportoknak,
más-más témákban.
2013. július 22-26–ig Az emlékek őre címmel olvasótáborba vártuk azokat felsős és középiskolás gyerekeket, akik rendszeres könyvtár látogatók és vállalták, hogy elolvassák Lois
Lowry: Az emlékek őre című könyvét, az
alkotás az Amerikai Gyermekkönyvtárosok
Szövetségének díjnyertese. Gyuricza Ivett
táborvezető magyartanár és drámapedagógus

vezetésével több oldalról vizsgálták a könyv
mondanivalóját, üzenetét.
A drámás feladatokat, mély beszélgetéseket
kézműveskedés, mozgásos játékok váltották.
A tábor zárásaként egy budapesti kirándulást
szerveztünk a Petőfi Irodalmi Múzeumba,
ahol egy múzeumpedagógiai foglalkozás keretében ismerhették meg a múzeumot, majd
alkothattak is. Nagyon szép hetet töltöttünk
együtt a gyerekekkel, akik bebizonyították,
hogy igenis vannak olvasó gyerekek, akiknek
szerteágazó érdeklődési körük, és gazdag gondolataik, határozott véleményük és kedvük
van a játékhoz, az együttléthez. Köszönjük
nekik!
2013. augusztus 5–9-ig Legyen tiéd a
könyv! címmel felnőtteknek szerveztünk
alkotótábort, ahol az ex libris készítéssel ismerkedhettek meg a résztvevők. Szilágyi
Dezső fafaragó népi iparművész vezetésével a

linómetszési technikát elsajátítva alkotta meg
mindenki a saját ex librisét, mely tükrözte
a személyiségeket, meghatározó érzéseket.
Gyönyörű alkotások születtek, személyenként akár több is. Ezekből készült pénteken
egy kiállítás a tájházban.
Tartalmas és jó kedélyű hetet zártak az alkotók. Köszönjük a résztvevőknek, hogy éltek
ezzel a lehetőséggel!
A nyár folyamán több szabadidős programot is szerveztünk, melyek közül a kézműves
foglalkozások és a mesepiknik voltak a legsikeresebbek.
Nagy Ildikó
könyvtáros, projektmenedzser

Éjszaka a „múzeumban”: ötödször
Az ötödik alkalommal megrendezett Múzeumok Éjszakája rendezvény ebben az évben is rengeteg érdeklődőt vonzott.

ami ezúttal tyúkhúsleves volt. A program
egésze alatt újra működött a tavaly nagy sikert aratott fröccskocsma. A süteménysütő
versenyre meggyes és cseresznyés süteményeket vártunk, a győztes Víg Miklósné meggyes
keltett rétese lett.
A mulatság hajnalig tartott a tájházban,
ahol gyertyafényes asztaloknál meghitt beszélgetéssel tölthettük el ezt az éjszakát.
A rendezvény sikerének záloga a több éve
egyre sokasodó önkéntesek lelkes munkája,
mely magába foglalja a kreatív ötleteket, a
kritikákat, a közösségi együttgondolkodást,
a nagylelkű adományokat, jókedvet, amiért
nagy-nagy köszönet jár!
Nagy Ildikó könyvtáros

Fotó: Karizs Evelin

Fotó: Nagy Ildikó

Június 28-án este 6 órától gyülekeztünk a
tájház udvarán a magyar virtus, a vitézkedés
jegyében. Gyerekek és felnőttek mérték össze
észben és erőben tudásukat, ebben segítségünkre voltak a Szűcs Mihály Huszárbandérium tagjai, az íjászok, a Lumina Cornu
klub tagjai, pedagógusok és a Jász Múzeum
történésze.
A próbák sora szkander versennyel zárult…
és hangos ovációval. A próbát ifj. Pethő Ferenc nyerte meg, aki ezen kívül atlétikában
és amerikai fociban is jeleskedik. Erre az al-

kalomra elhozta a mezét is, amit fel lehetett
próbálni, és lehetett kérdezni őt a sportággal
kapcsolatban. Pető Ádám motocross versenyző motorral és felszereléssel együtt érkezett.
Az est folyamán fellépett Horváth Áron 3.
osztályos dobvirtuóz, az Alvégi színkör Kovács Tímea vezetésével, valamint tüzes produkciójukkal a debreceni Sárkánylányok,
akik szinte megbabonázták a közönséget.
Zenélt a fényszarui cigányzenekar, a Zagyva
Banda húzta a talpalávalót a táncház és tűzugrás alatt, melyre az Iglice táncosai mutatták
be koreográfiájukat Havrán Bettina és Péter
Szilárd vezetésével.
Finom étkek készültek: többféle lecsó, hurka, kolbász és az elmaradhatatlan kóstoló,
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Testvérvárosok vendégségben a „20 éves a város” díszünnepségén
Idén ünnepli újbóli várossá avatásának
húsz éves jubileumát a dinamikusan fejlődő jászsági kisváros, Jászfényszaru. A „20
éves a város” programsorozat kiemelt eseményét, a díszünnepséget augusztus 19-én
rendezték meg. Ez alkalmából Jászfényszaru testvértelepülései is tiszteletüket tették
városunkban.
A kárpátaljai Gát település küldöttségét,
Lokita István polgármestert, Barna Erzsébet
óvodaigazgatót, valamint Román Erikát a
gáti Középiskola igazgatóját már a díszünnepség reggelén településünkön köszöntöttük.
A lengyelországi Zakliczyn delegációja:
Jerzy Soska – Zakliczyn gmina és város polgármestere; Kazimierz Korman – tarnowi járás képviselője, Zakliczyn gmina és város volt
polgármestere; Janusz Kryzak – Zakliczyn
gmina és város jegyzője; Urszula Nowak
– Zakliczyn gmina pénzügyi osztályvezetője; Dorota Wojtanowitz – Zakliczyn város
képviselő testületének képviselője; Kazimerz
Dudzik – Zakliczyni Kulturális Centrum
igazgatója; Agata Nadolnik – Gwozdziec
Folklór Együttes vezetője; Stanislaw
Nadolnik – Zakliczyn Gmina Önkéntes Tűzoltóságának parancsnoka; Tomasz Damian
– Zakliczyn gmina Önkéntes Tűzoltóság
Igazgatóságának elnöke szintén hétfőn, a déli
órákban érkezett meg.
A kora délutáni órákban a romániai Bors
község képviseletében Lőrincz Lajos borsi
alpolgármester, Lőrincz Lajosné, Nagy-Máté
Enikő iskolaigazgató, valamint Kubala Anikó
tanító tisztelte meg városunkat jelenlétével.
A díszünnepségen a külföldi delegációk
és testvérvárosok képviselői nevében Jerzy
Soska, a lengyelországi Zakliczyn polgármestere üdvözölte a húszéves várost.
Késő éjszaka a Borsból idelátogató vendégeinknek haza kellett indulniuk, majd mi,
vendéglátók is nyugovóra tértünk.
Gyorsan álom szállt a szemünkre, ami azért
sikerült olyan könnyedén, mert másnap reggel ünnepi szentmisén vettünk részt, ahol
Kiss Gábor esperes-plébános megszentelte

Lengyel-magyar barátság kézfogással megpecsételve.

Jászfényszaru és Gát község közötti együttműködési megállapodás aláírása.
az újkenyeret. A szentmisét követően a Rimóczi-kastélyban testvér települési szerződés
megkötésére került sor Gát és Jászfényszaru
városa között. A testvérvárosi együttműködés

40 éves találkozóra várunk!
Csomor Csilla ismét
Jászfényszaru színpadán!
A Napsugár Gyermekszínpad és a Fortuna Együttes
40 éves jubileumi találkozójára vár minden volt és jelenlegi színjátszót október 12-én
a művelődési házba. A kezdetektől csaknem 500 tagja volt a csoportoknak, ezért nem
tudunk mindenkit személy szerint megszólítani. Mindenkit kérünk, adja tovább ezt
a meghívót az általa ismert színjátszóknak és jelentkezzen a találkozóra e-mailben a
szibako@freemail.hu címen.
Részletes programot csak a visszajelentkezőknek küldünk, akik tiszteletjegyet kapnak
Csomor Csilla színművész Blaha Lujzáról szóló előadására, amellyel a találkozó zárul.
Külső vendégeknek szeptember közepétől jegyek elővételben kaphatók a szokásos
színházi szervezőknél és a művelődési házban.
Katinka

aláírása után Gát küldöttsége hazaindult, bízva a kapcsolatok minél hosszabb ideig való
ápolásának reményében. Augusztus 20-a délelőttjét zakliczyni vendégeink a Jászberényi
Strand- és Termálfürdőben töltötték.
A fürdőzés után a lengyel delegációval ellátogattunk a Fényszaruiak Baráti Egyesülete
által megszervezett Kemence ünnepére a Kiss
József Helytörténeti Gyűjteménybe. Itt vendégeink is megismerkedhettek a hagyományos kenyérdagasztás és sütés technikájával.
Az est zárásaként a zakliczyni küldöttséget
a Rimóczi kastélyban fogadta polgármesterünk, majd közösen részt vettünk a főtéri zenepavilonban megtartott Zagyva Banda koncerten. A testvértelepülés delegált résztvevői
vacsora után hazaindultak.
Köszönjük, hogy testvértelepüléseink delegációi együtt ünnepeltek velünk. Bízunk
abban, hogy ez a közös ünneplés is hozzájárult ahhoz, hogy kapcsolataink minél szélesebb körűvé váljanak és ebből minél több
jászfényszarui polgár is részesülhessen.
Pető Petra
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Baráti dallamok
CimbaliBand

és Horváth Áron személyében. A több mint egyórás koncert az Iglice
Folklór Kulturális Alapítvány szervezésében jött létre, a Jászfényszaru
városközpontjának értékmegőrző megújítása című európai uniós projekt keretén belül, a Zenés nyári esték koncertsorozat első rendezvényeként, melyet még két népzenei koncert követ.
Pál Alíz

BaHorKa koncert

A Zagyva Banda muzsikált

Ismét Jászfényszarun énekelt a BaHorKa! A három énekesnőből
– Balogh Melinda, Horváth Sára és Kaszai Lili – és kíséretéből álló
együttes július utolsó vasárnapján adott Szerelemcsütörtök címmel
koncertet Jászfényszaru megújult főterén, a zenepavilonban.

Az Iglice Folklór Kulturális Alapítvány főtéri szoft elemének utolsó rendezvényén, augusztus 20-án 18 órakor a Zagyva Banda adott
nagysikerű koncertet, amelyet az Iglice Gyermek Néptánc Együttes
műsora színesített.

Fotók: Pál Alíz

Unger Balázs és barátai játszottak július 14-én, vasárnap a Rimóczikastély udvarán elhelyezkedő zenepavilonban. A színpadon ismerős
zenészek: talán csak nem a CimbaliBand? A zenésztársak, mi tagadás,
a fent nevezett zenekar tagjai is, ám a július közepi vasárnapra más
repertoárt hoztak: hűsítő, autentikus népzenei válogatást Magyarországról és a Balkánról, valamint fiatal vendégzenészeket, Fábián Ádám

Alapítvány díjazottak
A Jászfényszaruért Alapítvány minden év végén könyvjutalommal
ismeri el azoknak a ballagó diákoknak a munkáját, akik kimagasló tanulmányi eredményt nyújtottak általános iskolai tanulmányaik során.
Az idén a következő tanulók vehették át jutalmukat: Dobai Viktória
8. a, Borbély Evelin 8. b, Rubint Bence 8. b, Drabos Tamás 8. c, Kovács Bence 8. c, Kovács Eszter 8. c, Urbán Bálint 8. c.
A legmagasabb elismerést, a Kazinczy-díjat az idén Harangozó Dóra
8. c osztályos tanuló kapta.
A Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány a következő tanulókat ju-

talmazta a 2012/2013-as tanévben elért versenyeredményeik alapján:
Sápi Evelin 8. b, Pető Noémi 8. c, Szilágyi Máté 8. b: 5000 Ft-os
könyvutalvány
Kovács Lilla 4. c, Borbély Viktória 5. c, Hornyák Boglárka 5. c, Fábián Alexandra 6. a, Szűcs Levente 6.a, Kotán Csenge 6. b, Pál Zsófia
7. a, Zsólyomi Kristóf 7. a, Garas Alexandra 7. c, Majzik Bence 7. c,
Rácz Zsolt 7. c, Sánta Patrik 7. c: 3000 Ft-os könyvutalvány
Gratulálunk a szép teljesítményekhez, és mindenkinek eredményes
Az alapítványok kurátorai
új tanévet kívánunk!
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Tarlófesztivál újratöltve
Élhető vidéki életet teremtünk mi, magunknak!
Idén már 6. alkalommal rendezte meg városunk a Tarlófesztivált,
amelyre városnéző kisvonattal, kerékpárral, autóval kilátogatott
városunkapraja-nagyja. A hagyományos Tarló hétpróba versenyen 12
csapat mérte össze ügyességét, kreativitását. A helyiek mellett az összetett versenyben ismét győztes Jászkarajenő (102 pont), Pusztamonostor, Jászboldogháza, a budapesti Műegyetem és idén először Kiskunfélegyháza (99 pont) csapata is ringbe szállt, ez utóbbi mindjárt meg
is szerezte a 2. helyezést. A megújult tűzoltó egyesület két csapattal is
képviseltette magát, de itt voltak a focisták és a Jász íjászok is. Az utóbbiak 1 ponttal csúsztak le a második helyről! A két gyermek csapat sem
restelkedhetett az elért eredményével. A zsűri – melynek elnöke az
idén az első tarlófesztiválok fő szervezője, Tóth Tibor volt – véleménye
alapján a bálaépítésben 53 ponttal a jászboldogháziak bizonyultak a
legjobbnak, de csak egy ponttal maradtak le mögöttük a Jász íjászok.
Összességében elmondhatjuk, hogy kiélezett vetélkedőnek lehettünk
tanúi augusztus 3-án.

Nem szégyen a futás...

Messzire száll az ekefej.

Színpadon a szomszédok...

Vendégek a tarlófesztiválon
Délben a helyi gazdák vették át a főszerepet, hiszen ez az egész ünnep az ő áldozatos munkájukat hivatott dicsérni. Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármesterasszonyunk és Bolla János regnáló jászkapitány
nyitotta meg a rendezvényt, amelyet megtiszteltek jelenlétükkel a
Jászság országgyűlési képviselői: dr. Szabó Tamás és Pócs János, valamint számos település első számú vezetője is. Az önkormányzat
ünnepiebéd-meghívását számos helyi gazdálkodó elfogadta, akiknek
13 óra után Dr. Birkás Márta, a Szent István Egyetem professzora
tartott hasznos és élvezetes előadást földjeink vízmegtartó képességéről, annak növelési lehetőségeiről. Vincze-Járvás Katalin falugazdász
pedig ismertette a gazdálkodók aktuális teendőit. A konferencia végén
a Chemical-Seed nagyértékű ajándékát sorsoltuk ki a regisztráltak között. Az ez alkalomból meghirdetett gyermekrajzverseny győztese 15
nevezőből – a gazdák véleménye alapján – Polatshek Dominik lett.
Czeczulics Virág 2. helyezést, Polatshek Péter pedig harmadik helyezést ért el.
A FÉBE egytálételfőző versenyét a 12 nevezőből Pető Ferenc nyerte,
míg a kenyérsütő verseny első helyezettje Égető Tünde jászberényi lakos lett. 15 órától Szomszédolás keretében a helyi Fehér Akác népdalkör mellett bemutatkozott a színpadon a boldogi és a zsámboki népdalkör is. Az Iglice Gyermeknéptánc Együttes fergeteges tánca után a
jászfényszarui Fortuna Együttes mutatta be Török Rezső: Viaszkvirág
című népi bohózatát. A Jász íjászok megmutatták az érdeklődőknek az
íjászkodás szépségeit és fortélyait, majd Szerencsés Martina gyönyörű
népi éneke után nagysikerű koncertet adott a televízióból is jól ismert
Buda Folk Band.
A nap folyamán bemutatkoztak a helyi termelők. A gyermekeket
kézműveskedéssel szórakoztatták az óvó nénik, tanítók, önkéntesek.
Az apróságok vígan töltötték az időt a szalmajátszótéren, a népi játékokkal és a pónilovaglással. Aki csak nézelődni szeretett volna, annak
ott volt a gépbemutató, a kirakodóvásár, s aki felfrissülni vágyott a
rekkenő hőségben, az megtehette a párakapu alatt.
(folytatás a 20. oldalon)

Jászfényszarui ízek
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Tarlófesztivál újratöltve
Élhető vidéki életet teremtünk mi, magunknak!
(folytatás a 19. oldalról)
Az idén rengeteg tombolanyeremény is várta az érdeklődőket, melyeket a helyi gazdálkodók, vállalkozók és az árusok ajánlottak fel.
A fő támogató Samsung által felajánlott televíziót a fesztivál végén
sorsoltuk ki, amelyet Mészáros Tibor nyert. A tudósításból már kiderült az olvasónak, hogy ebben az évben különösen igyekeztünk megmutatni helyi értékeinket, hogy tudjuk, büszkék lehetünk arra, hogy
fényszaruiak vagyunk! Helyi erőforrásokból sem volt hiány, hiszen az
önkormányzat finanszírozásán túl közel 200 önkéntes, segítő, dolgozó
munkálkodott azon, hogy minél sikeresebb legyen a VI. Tarlófesztivál.
Fehér Akác Népdalkör

Lányok, asszonyok a tarlófesztiválon.
Számomra az volt a legnagyszerűbb, hogy mindenki első szóra segített, sőt, felkínálta munkáját, termékét, saját szívügyének tekintette
a fesztivál sikerét. Hiszem, hogy ez a nagyszerű összefogás és a segítő szándékú hozzáállás a titka és záloga kisvárosunk fejlődésének, az
emberi közösségek megerősödésének, amivel – divatos szóval élve –:
élhető vidéki életet teremtünk mi, magunknak!

Buda Folk Band
Köszönet érte minden együttműködő partnernek!
Katinka · Fotók: Pál Alíz

Gasztronómia a VI. Tarlófesztiválon
Az augusztus 3-i VI. Tarlófesztiválhoz kapcsolódóan a Fényszaruiak Baráti Egyesülete kenyérsütő versenyt hirdetett. Nevezni
odahaza – kemencében, sütőben, kenyérsütő gépben – készült házi kenyérrel lehetett.
A háromfős szakmai zsűrit Galicz István
élelmiszeripari mérnöktanár, a Fejedelmi
Pékrend alapító tagja vezette. Hét kenyér érkezett a versenyre, öt kenyeret helyből, egyetegyet Jászberényből és Nagyrédéről hoztak.
Az első négy helyezett vásárlási utalványt és
oklevelet kapott, míg a többiek tárgyjutalomban és emléklapban részesültek.

túl Jászberényből, Jászapátiról, Jászkarajenőről is volt egy-egy főző csapat. Az első négy
helyezett vásárlási utalványt és oklevelet kapott, míg a többiek tárgyjutalomban és emléklapban részesültek.
I. helyezett pácolt csirkecomb tárcsán
étkével Pető Ferenc, Jászfényszaru
II. helyezett savanyú vetrece puliszkával
Folyó Gábor, Jászfényszaru
III. helyezett babgulyás tarjáni módra
Tarjáni Kristóf, Jászberény
IV. helyezett harcsapaprikás túrós
csuszával, mangalica tepertővel
Inges Zoltán, Jászapáti
Tóth Tibor

Fotók: Pál Alíz

I. helyezett rozskovászos házi kenyerével
	Égető Tünde, Jászberény

II. helyezett köményes rozskenyerével
	Pető Lászlóné Sándor Katalin,
Jászfényszaru
III. helyezett köménymagos házi kenyerével
Szoó Mónika, Nagyréde
IV. helyezett kemencés kovászos kenyerével
Víghné Sándor Piroska, Jászfényszaru.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a VI.
Tarlófesztiválhoz kapcsolódóan aratóétel főzőversenyt hirdetett, amely egy tál étel elkészítését jelentette.
A főzéshez szükséges minden anyagot,
eszközt a nevezőnek kellett biztosítani. A
háromfős ítészek elnöke Csízi Sándor, az országos halfőző verseny örökös bajnoka volt.
Tizenkét nevezés történt, a helyi nevezőkön

Fő az ebéd

A gratuláció Pető Ferencnek szól.
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Új emlékhelyek létesítése, avatása szeptember 28-án
Az elmúlt évben már hírt adtunk arról,
hogy az elszármazott fényszaruiak kezdeményezését felkarolva a Fényszaruiak Baráti
Egyesülete több éve fontolgatja, hogy a népes
tanyai lakosság, a tanyai iskolák és a Vasúttanyai kápolna tiszteletére emlékhelyet létesít.
A húszéves a város rendezvénysorozat keretében 2013 őszére terveztük az emlékhely megvalósítását, az emlékkő avatását.
Szeretettel hívunk és várunk minden volt
tanyai iskolába járt diákot, ott tanítót és minden jó szándékú érdeklődőt a Vasút-tanyai
kápolna helyén állítandó emlékkő, majd azt
követően a Homok-tanyai „vadászház” falára
helyezendő emléktábla-avatásra. Az emlékkő
emlékezteti az utókort a népes tanyai lakosságra, az iskolára és kápolnára. A Homok-tanyai iskola 1954-ben felépült második épületén elhelyezendő emléktábla tájékoztat az
épület eredeti funkciójáról.
Az ünnepség 2013. szeptember 28-án
(szombaton) délután a Vasút-tanyai kápolna helyén felállítandó emlékkőnél kezdő-

dik, majd a Tanítók emlékművénél folytatódik, és a Homok-tanyai volt iskolánál
zárul.
13 óra 30 perckor a felkért volt tanítók és
diákok rövid visszaemlékezései, emlékkő avatása, megszentelése, megkoszorúzása.
14 óra 45 perckor a volt Leányiskola helyén álló Tanítók emlékművénél megemlékezés a már nem élő, a tanyai iskolákban hivatásukat gyakorló tanítókra, és tiszteletükre
koszorú elhelyezése.
15 óra 15 perckor a Homok-tanyai „vadászháznál” felkért volt tanítók és diákok
rövid visszaemlékezései, a ház homlokzatán
elhelyezett emléktábla leleplezése, megszentelése, megkoszorúzása.
16 órától a volt tanyai diákok és tanítóik
közös baráti találkozója, emlékek felidézése.
Az idősebb korosztály kijutását a rendezvények helyszínére külön járatú autóbusz indításával kívánjuk segíteni. 13 óra 10 perckor
a városházától kifelé haladva minden buszmegállóban fel lehet szállni, a rendezvény

végén a városba történő visszaszállítást is
biztosítjuk.
A Homok tanyai rendezvény helyszínén
büfét biztosítunk.
Kérjük a tanyai tanítókat, diákokat, hogy
régi iskolai emlékeket (fotó, füzet, könyv
stb.) hozzanak magukkal.
Az emlékkő, az emléktábla és a rendezvény költségéhez az elmúlt évben kértük a
volt tanyai diákok – lehetőségük szerinti –
anyagi támogatását. Köszönjük az eddigi
adományokat, mellyel elsősorban a közös
összefogást, akaratot kívánjuk szimbolizálni. A további anyagi felajánlásokat várjuk
magán- és jogi személyektől a FÉBE
69500149-10382075 számlaszámára, vagy
piros postai csekken a Fényszaruiak Baráti
Egyesülete 5126. Jászfényszaru, Fürst S. út
1. címére történő befizetéssel. Személyesen
vagy megbízottja által befizetheti az egyesület számlájára a Jász-Takarékszövetkezet Jászfényszarui Kirendeltségén.
Tóth Tibor

Mit rejt a ládafia?
XII.
A felvétel a Homok-tanyai iskola előtt készült 1953. március 19-én. Az egykori iskola később Vadászházként funkcionált. Ma az
épület az önkormányzat birtokában van.
A bemutatott fotón balról jobbra az alábbi
személyek láthatóak: Holló Imréné, Czeglédi
Anna és Pál Erzsébet.
A képet ismét Holló Imréné Sőregi Margit
bocsátotta rendelkezésünkre. Köszönjük szívességét!
Farkas Kristóf Vince

Egy tábor utóélete
Tisztelt Szerkesztőség!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak a felnőtteknek, akik
a Virgonc táborban vállalták a gyermekek felügyeletét, és nyolc napon
keresztül gondoskodtak arról, hogy a gyermekek ne unatkozzanak, és
sok-sok program színesítse napjaikat.
Saját gyermekem még csak most lesz nyolcéves, és ő önként, saját
akaratából vágott neki ennek a – számomra nagyon hosszúnak tűnő –
kalandnak. Mi szülők nagyon izgultunk, mikor útnak indítottuk őket,
de később rájöttem, hogy nem kellett volna.
A kislányommal való beszélgetésből kiderült, hogy a táborban a felnőttek és a gyerek egy közösséget alkottak, egy családdá váltak erre a
nyolc napra, mindenki felelősséget érzett a másik iránt és odafigyeltek
egymásra. Úgy gondolom, hogy büszkék lehetnek a gyermekükre azok
a szülők, akiknek a gyermeke részt vett ebben a táborban, és miden
holmijával hazatért, hiszen ez számukra is nagy próbája az önállóságnak, talpraesettségnek. Köszönjük Lovászné Török Magdinak, Basa

Éva néninek, Bordásné Kovács Katinkának, Fózerné Marika néninek
és Kotánné Kovács Timinek a munkáját (hiszen ők itt is dolgoztak,
csak egy kicsit másképp), akik otthon feleségek, családanyák, de ezt
a posztot a tábor idejére félretették, hogy épségben és élményekben
gazdagon hozzák haza a rájuk bízott 52 gyereket.
Ritzlné Palócz Tímea
***
A Virgonc tábor programjai megvalósításában a szervezők köszönik
a támogatóik – Jászfényszaru Város Önkormányzata, Jászfényszaruért
Alapítvány, Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány, Általános Iskola
Diákönkormányzata, Borbély Ferenc vállalkozó és felajánlásaikkal a
szülők – hathatós, áldozatos segítségét!
Lovászné Török Magdolna
táborvezető, igazgatóhelyettes
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Játékkal a nevelésért – nagy összefogással
A Magyar Drámapedagógiai Társaság
szakmai védnöksége alatt a Színjátszók Baráti Köre a Jászfényszarui Drámapedagógiai Műhellyel közösen – Kovács Andrásné
mentorálása mellett – augusztus 8-11-ig a
Kisiskolában „Ide kell hoznunk a nagyvilágot!” – drámajáték a nevelésben címmel
4 napos konferenciát szervezett Jászfényszarun.
A résztvevők szakmai segítséget kaptak abban, hogyan lehet a drámapedagógia eszközével a nevelés, különösen a környezettudatos
nevelés területén belső igénnyé váló személyi-

Mónika Emont párizsi színházrendező, drámapedagógus, a Compagnie des Inachevés
művészeti vezetője, az Université Paris 8
egyetemen doktorált oktató. A workshopok
hazai vezetői voltak: Achs Károly, Kovács
Andrásné, Kovács Tímea, Kunné Darók Anikó és Rusz Csilla drámapedagógusok.
A konferencia nyitó előadását csütörtökön
14 órakor Dr. Győri János, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának habitált egyetemi docense tartotta, mellyel elméletileg megalapozta a konferencia további munkáját.
A Kulturális hasonlóságok és különbségek

határon innen és túlról érkezett résztvevők
rövid városnézését követően este Rozika néni
workshoppal folytatta a közös munkát.
Pénteken, szombaton és vasárnap az előadók 3 csoportban naponta átlag 50 résztvevőnek bontották ki a témát. Szombat reggel
Kunné Darók Anikó óvónő, drámapedagógus Mesebolt címmel 20 gyermekkel tartott
bemutató foglalkozást a résztvevőknek.
A konferencia zárásán Dolmány Mária, a
Magyar Drámapedagógia Társaság elnöke
ismertette a legközelebbi célokat és feladatokat.
A sűrű szakmai programot pénteken este
oldotta a helyi fiatalok által a Lehel-tó körül
szervezett játékos vetélkedő, melyet a Béke
Horgászegyesület főztje, a finom babgulyás
koronázott. Szombaton kora este a jászberényi új óvoda megtekintését követően a
Csángó fesztiválon gyűjthettek gyönyörű
élményeket a konferencia résztvevői. A vasárnap esti zárón pedig mindenki meghatottan
vette át oklevelét, és barátokként búcsúztunk
egymástól.
A konferenciát a SZIBAKÖ egyesület tagjai és segítői önkéntes munkája nélkül nem
lehetett volna megvalósítani, amit ezúton is
hálásan köszönünk.

Foglalkozás I. Fotó: Dolmány Márta

Foglalkozás II.
ségformálást végezni. Nemzetközileg elismert
és kiváló előadók, trénerek segítségével megismerkedhettek a nemzetközi gyakorlattal és
a hazai tapasztalatokkal egyaránt.
A kurzus nemzetközi hírű előadói, a
workshopok külföldi vezetői: Professor Andy
Kempe (University Teaching Fellow Institute
of Education University of Reading) és Rusz

Irány a Lehel-tó! Fotó: Tanczikó Ruis Bea
a tanulók képességeinek kibontakoztatásában a drámapedagógiai munka során című
előadást 62 fő kísérte figyelemmel. Ezt követően a konferenciát Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármester asszony és Kovács Andrásné Életműdíjas drámapedagógus, a Magyar Kultúra Lovagja, a konferencia szakmai
mentora nyitotta meg, majd a városunkba a

A program a „Jászfényszaru városközpontjának értékmegőrző megújítása”
városrehabilitációs projekt keretében elkülönített
Városközpont
Programalap
(JFSZ-5.1.1/FVR-2012) felhasználásával
megvalósuló mini projekt, valamint a helyi
önkormányzat támogatását élvezte.
Katinka
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Utcaszínház a zenepavilonnál!

Főtéri komédiák
Augusztus 11-én, vasárnap 18 órakor népes közönség előtt mutatta be új darabját
(Mrozek: Szerenád) Kovács Tímea rendezésében a Fortuna Együttes. A 40 éves jubileumukat ünneplő színjátszók lelkesen készülnek az október 12-i találkozójukra, melyre
várják a volt színjátszók jelentkezését!
A nagyváradi drámapedagógiai műhely
a gyermekeknek kedveskedett a Tüsszentő
király meséjével, majd a Tóalmási Titánok
Narancs című fergeteges bohózatát láthatta
a nagyérdemű közönség. (Rendező: Kovács
Tímea)
Az estet az éppen kapuit záró nevelési konferencia résztvevői egy búcsúzó happeninggel
zárták.
A különleges színházi este a Fényszaruiak
Baráti Egyesülete szervezésben a Színjátszók
Baráti Köre együttműködésével született
meg.
A mini projekt a „Jászfényszaru városközpontjának értékmegőrző megújítása”
városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Városközpont Programalap támogatáKatinka
sával a valósult meg.

Narancs

Szerenád

Különleges
szeretne lenni?

Szépkorúak köszöntése

Gyermekét szeretné
a jövőre felkészíteni?
Vagy csak egyszerűen fel
frissítené régi nyelvtudását?
Jelentkezzen a művelődési házban szeptemberben induló orosz nyelvi szakkörre!
Kislétszámú csoportban hatékony oktatás. Minimális részvételi díj. Gyermekeknek
játékos foglalkozások. Hívja az 57/422137-es telefonszámot, vagy küldjön e-mailt
igényével és elérhetőségével a muvhaz@
jaszfenyszaru.hu címre.
Katinka

Babatorna ismét
A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban
szeptember 6-tól újra indul a babatorna.
Minden csütörtökön 10 órakor várjuk az
1-3 éves gyermekeket. Az ingyenes foglakozásokat továbbra is Szentirmai Orsolya vezeti.
Katinka

Luklider Jánosné Pál Nellit és Radics Istvánt 90. születésnapjuk alkalmából
júliusban köszöntötte az önkormányzat.
Fotó: Morvainé Palócz Éva
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Meghívó

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk
Önt és kedves Családját
a Jászfényszarun megrendezésre kerülő

A jászfényszarui
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
és a Fehér Akác Népdalkör

Fogatosok II. baráti találkozójára

tisztelettel és szeretettel
meghívja ÖNÖKET

A verseny helyszíne: Jászfényszarui fogathajtó pálya
(Pipacs utca végén)
Időpont: 2013. október 6. (vasárnap)

a 2013 október 5-én, szombaton tartandó

Megrendezésre kerülő versenyszámok:
Póni, egyes, kettes és négyes fogatok
Kétfordulós akadályhajtás egyszeri összevetéssel.

PÁVAKÖRI-NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓRA.

Verseny kezdete: 9:00 óra
A találkozó színhelye:

Minden érdeklődőt szeretettel várunk
egy szezont búcsúztató versenyre.

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Jászfényszaru

A helyszínen büfé üzemel.
A találkozót 10 órai kezdettel tervezzük.

Kisérő programok:
Toborzó szeptember 29-én, vasárnap délután.
Játékos és kézműves gyermekfoglalkozások, lovagoltatás.

A színvonalas bemutatókról előreláthatólag

A Fogathajtó bál tervezett időpontja: 2013. december 7.
A programváltozás jogát fenntartjuk!

10-12 pávakör-népdalkör gondoskodik.

Esetleges anyagi károkért, balesetekért a Rendezőség felelősséget nem vállal!

Orosz torta

Szabó László

Ízhasáb

Kakaós lap: 30 dkg liszt, 3 dkg
kakaó, 10 dkg zsír, 5 dkg cukor,
1 cs. szalakáli, 1 tojás, + annyi
tej, hogy jól nyújtható tésztát
kapjunk.
A hozzávalókat összegyúrjuk és
két lapra osztjuk. Közepes tepsi
hátán egymás után megsütjük
mindkettőt.
Vizes piskóta: 3 db tojás, 5 ek. cukor, 5 ek. liszt, 2 ek. meleg víz, ½
cs. sütőpor. A hozzávalókat kikavarjuk és az előbb használt tepsiben
megsütjük.
Töltelék: ½ l tej, 5 púpozott kanál grízes liszt (vagy búzadara), 20
dkg vaj (vagy margarin), 20 dkg porcukor.
A tejből és grízből sűrű pépet főzünk, majd lehűtjük. Hozzákeverjük
a vaj és a porcukor elegyét, majd jól összedolgozzuk. Az egyik kakaós
lapra ráterítjük a krém felét, ráhelyezzük a piskóta lapot, majd a
krém másik fele következik. A maradék kakaós lappal zárjuk a süteményünket, amire csokimáz kerül.
Csokimáz: 10 dkg vaj, 3 ek. kakaó, 2 ek. porcukor.
A vajat vízgőz felett addig melegítjük, amíg megolvad. Belekeverjük
a kakaót és a porcukrot. A mázat rásimítjuk a sütemény tetejére és
vizes késsel elegyengetjük. Fél napot várni kell a fogyasztással, mire
Kép és szöveg: Szilágyiné
megpuhul. Jó étvágyat hozzá!

Gesztenyealagút

Sütés nélkül, könnyen, gyorsan
elkészíthető sütemény.
Hozzávalók: 40 dkg gesztenyemassza, 2 evőkanál rum, 4 dl
tejszín, 1 csomag habfixáló, 10
dkg porcukor, 1 csomag vaníliás
cukor, pár darab babapiskóta,
meggybefőtt, kevés rum és
tej a mártogatáshoz, a tetejére
tejszínhab
Elkészítés: a gesztenyemasszát összegyúrjuk a rummal. Vágunk egy
akkora darab sütőpapírt, aminek a hossza megegyezik az őzgerincforma hosszával, szélessége pedig akkora, hogy a formába helyezve
teljesen kitölti azt, de nem lóg ki belőle. A sütőpapírt kiterítjük és a
gesztenyemasszából téglalapot kenünk rá. Belehelyezzük az őzgerincformába úgy, hogy a papír érintkezzen a formával. Eligazgatjuk,
megnyomkodjuk, hogy a kész süteményen szépen kirajzolódjon a
forma. A tejszínből a porcukorral, a vaníliás cukorral és a habfixálóval habot verünk. Félig megtöltjük vele a formát, majd középen
egy sorban kirakjuk meggyel. Rásimítjuk a maradék tejszínhabot. A
tetejét kirakjuk rumos tejben megmártott babapiskótával. Hűtőben
pihentetjük legalább két órát. Tálalás előtt kiborítjuk, lehúzzuk róla a
sütőpapírt és tejszínhabbal díszítve, szeletekre vágva kínáljuk.
(Megjegyzés: nekem a habnak csaknem a fele kimaradt, 4 dl helyett
kb. 2,5 dl is elegendő lett volna.) A receptet a Vidék íze című havilap
Kép és szöveg: Karizs Evelin
2013. februári számában találtam.

Meggyes keltett pite
Az V. Múzeumok Éjszakája rendezvényen meghirdetett süteménysütő verseny nyertes receptje
A tészta hozzávalói, elkészítése: 4 dl langyos tejben felfuttatjuk az 1
csomag élesztőt, belekerül 2 fél marok cukor, 1 csipet só, 3 tojás sárgája.
Ehhez annyi lisztet szórunk, hogy könnyen kidolgozható tésztát kapjunk, majd 6 evőkanál libazsírt olvasztva a tésztába dolgozunk. Három
részre osztjuk a tésztát és fél órát pihentetjük, ezután lehet nyújtani.

A töltelék: adagonként 30 dkg meggyet megszórunk ízlés szerint
cukorral, fahéjjal majd zsírral meglocsoljuk és összetekerjük.
Tepsibe téve 1 órát kelesztjük, a tetejét tojással kell megkenjük és
180 fokon kisütjük.
Jó étvágyat kívánunk hozzá!
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Csomor Csilla ismét Jászfényszaru színpadán!
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, a Fényszaruiak
Baráti Egyesülete és a Színjátszók Baráti Köre várja Önt és kedves családját egy egyedülálló színházi élményre. Október 12-én,
szombaton 18 órakor színre kerül Blaha Lujza, a nemzet csalogánya című színmű 2 felvonásban.
A Csomor Csilla Management előadása
Rendező: ...........................Bezerédi Zoltán
Színész: .............................Csomor Csilla
Zongorán kísér: ................Darvas Ferenc, Darvas Kristóf
Dramaturg: .......................Perczel Enikő, Enyedi Éva
Díszlet és jelmez: ...............Árva Nóra
Ismertető
Tudja az egész ország, hogy Ő a nemzet csalogánya. Hogy teret neveztek el róla azon a helyen, ahol a később a Nemzetire átkeresztelt
Népszínház állt. De ki volt valójában a kis „dalos Lujzácska”? Ki volt
az a kislány, aki alig 16 évesen ment férjhez a 37 éves Blaha János
karmesterhez? Hogyan szerződtette őt Szigligeti Ede a Nemzeti Színházhoz, hogy végigjátssza a népszínmű-irodalom jelentős szerepeit?
A korabeli sajtó szerint valamennyi népszínműben Ő volt a királyné
parasztruhában. Operett, opera, népszínmű, dráma, mindnek koronázatlan királynője volt.
Kiválasztott volt. Szent küldetésének érezte a magyar nyelv népszerűsítését. Csomor Csilla a Déryné Széppataki Róza életét feldolgozó
Édes Rózám című önálló estje után ismét egy óriási színésznőnk, egy
elsöprő erejű asszony bőrébe bújik. Blaha Lujza sorsát jeleníti meg
legjelentősebb szerepein, dalain keresztül.

Csomor Csilla. Fotó: Menyhárt Éva

Jegyek elővételben a szokásos szervezőknél és a művelődési házban kaphatók szeptember közepétől 1900-1500-1100 forintos
áron.
Katinka

Kertészeti tevékenységet végzők figyelmébe!
Tisztelt gazdálkodók! Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 62/2013.
(VII. 24.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a
2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.
A támogatás jellege:
Vissza nem térítendő támogatás a kertészeti ágazat technológiai
színvonalának javítása érdekében környezetbarát (energiatakarékos),
az Irányító Hatóság által közleményben közzétett gépkatalógusban
meghatározott kódok alapján azonosítható kertészeti gépek és technológiai berendezések beszerzésére.
Támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő,
• aki a Vhr. 3. § 11. pontjában meghatározott mezőgazdasági tevékenységek közül a 01.1, 01.2, 01.3 vagy 01.5 alágazatba tartozó
tevékenységet végez, és
• akinek az 1. mellékletben feltüntetett kertészeti tevékenységet
meghatározó standard fedezeti hozzájárulás kódok alapján számított üzemmérete a támogatási kérelem benyújtási évében számított
adatok alapján a 4 EUME kertészeti üzemméretet meghaladja.
Az ügyfél köteles:
• a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított
6 hónapon belül
• az első kifizetési kérelmet benyújtani, és
• a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg legalább
10%-ával elszámolni.
• a támogatott gépet rendeltetésszerűen, a vonatkozó engedélyek és
előírások betartásával üzemeltetni;
• a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év

foglalkoztatotti átlaglétszámát az önfoglalkoztatást is figyelembe
véve az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt legalább szinten tartani,
• az üzemeltetési kötelezettség időtartamának egésze alatt, illetve
induló vállalkozás esetén a 3. § (5) bekezdésében foglalt időponttól kezdődően az üzemeltetési kötelezettség lejártáig a legalább 4
EUME kertészeti üzemméretet fenntartani.
A támogatási kérelem benyújtása:
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül 2013. augusztus 15-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb
2013. október 18-án 18 óráig lehet benyújtani. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján
előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
A támogatás mértéke:
A támogatás mértéke a támogatási kérelem alapján jóváhagyott ös�szes elszámolható kiadás 35%-a.
A kifizetési kérelem benyújtása:
Kifizetési kérelmet a helyt adó vagy részben helyt adó, jogerős támogatási határozat alapján a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésében meghatározott időszakokban lehet benyújtani az elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül. A kérelemhez benyújtandó dokumentumokat szkennelt
formában kell csatolni a kérelemhez. Egy ügyfél ugyanazon jóváhagyó támogatási határozat alapján az első kifizetési kérelem benyújtását
követően háromhavonta nyújthat be kifizetési kérelmeket. Az egyes
kérelmekben az utolsó kifizetési kérelem kivételével legalább a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg 10%-ával kell elszáTörőcsik Anikó ügyfélszolgálati tanácsadó
molni.
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Drága gyermekeink,

JÁNOS és TAMÁS
emlékére.

David M. Romano: Amikor a holnap nélkülem kezdődik (Részlet)
„Amikor a holnap nélkülem kezdődik, és nem látsz többé,
Ha a nap megleli szemeid könnyekkel telve,
Kérlek, ne sírj értem mint azt ma tetted
Míg mindarra gondolsz, mit nem mondhattunk el.
Tudom, mennyire szeretsz, annyira, mint én,
És amikor énrám gondolsz hiányom majd ég,
De mikor a holnap nélkülem kezdődik, remélem, megérted,
Hogy egy angyal jött le értem, s fogott engem kézen,
S mondta, hogy a mennyben készen áll egy hely…
De amikor elindultam kihullott a könnyem,
Mert én mindig úgy gondoltam, nem halok meg könnyen.
Úgy szerettem élni, annyi dolgom volt még,
Téged így itthagyni nem ez volt a tervem.
De a tegnapokba, a jóba és a rosszba
A sok-sok szeretetbe és sok vidámságba
Kicsit visszatérni, csak egy kis időre,
Búcsúra és csókra, mosolyogni látni,
Az nagyon jó volna.
De most jól tudom, hogy ezt már nem lehet.
Mert helyemen más nem marad
Csak az űr és emlékek...
Úgyhogy amikor a holnap nélkülem kezdődik
Ne gondold, hogy távol vagyok,
Szívedben keress.”
Tamus szülők
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak,
akik kedves halottunk

OCSKÓ SÓS PÁL
temetésén részt vettek.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

FARAGÓ LÁSZLÓNÉ
JÁGER ILONA

temetésén részt vettek, sírjára virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek, akik

PÁL ANTALNÉ
Juhász Mária
temetésén megjelentek,
sírjára virágot, koszorút hoztak.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

MOLNÁR SÁNDOR
temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek,
akik szeretett halottunk

HÉDA SÁNDORNÉ
HAJCSIK ILONA

Özv.

gyászmiséjén, temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Lánya, veje és családja
Emlékezés

NAGY TIBOR

halálának 15. évfordulójára.
„Csillag volt, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó Nap,
De a szívünkben él és örökre ott marad.”
Szerető családja

Búcsúzunk
A Gondozási Központ lakói és dolgozói búcsúznak a nemrégiben elhunyt három idősüktől.
Sándor Lászlótól, aki súlyos betegsége miatt sajnos csak rövid ideig
volt az Otthon lakója.
Voller Mátyásnétól, aki tragikus hirtelenséggel hunyt el. Ő a napközi
otthonos ellátás keretei közt, a reggeli óráktól délutánig tartózkodott
nálunk. Jókedve, vidámsága hiányozni fog!
Sándor Károlynétól, aki intézményünk legrégebbi lakója volt. Ezért
80.-dik születésnapja alkalmából a dolgozók saját kezűleg készített
tortával köszöntötték!
Részvétünk a családoknak!
Rigó Krisztina

Anyakönyvi hírek
Június-július
SZÜLETTEK:
Baranyi Dávid (Altorjai Katalin), Berényi Noel János (Pap Szilvia),
Kis Tamás (Balogh Judit), Paradica Tamás (Paradica Lujza),
Réz Anna (Kocsi Anikó), Réz Bertold (Pesti Mónika),
Sebik Gergő Dominik (Geletei Noémi).
HÁZASSÁGKÖTÉS:
Karacs Albert László és Turi Magdolna
ELHUNYTAK:
Borbély Imre (64), Baranyi Sándor (85), Dobák Imréné
Nagy Erzsébet (94), Gacsal Jánosné Mészáros Piroska (78),
Héda Sándorné Hajcsik Ilona (87), Hegedűs Lajosné Tóth Etelka (81),
Kiss Pálné Fehér Mária (77), Komárominé Szabó Erzsébet (47),
Nagy Ferenc (90), Ocskó Sós Pál (82), Oláh Imre (73),
Ördög János (54), Sándor László (85), Zsámboki Lászlóné
Tóth Erzsébet (80).

Fogadóórák
Dr. Szabó Tamás országgyűlési képviselő szeptember 27-én, október
25-én és november 29-én várja a lakosságot a Rimóczi kastélyban illetve a Városházán, amennyiben a Hivatal visszaköltözése megtörténik.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony ugyanezen időpontokban várja a lakosságot a fogadóóra keretében és azon túl az
ügyfélfogadási időben a Rimóczi kastélyban vagy a Városházán.
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Jogosítvány szerzés
és AJÁNDÉK nyaralás
	a BALATONNÁL
(Zánka, Badacsony).

Minden tanuló a sikeres vizsga után 5 nap
(2 személyre szóló) nyaralást kap.
A Muhari Autósiskola 2013 09. 15., hétfőn 18 órakor
Jászfényszarun a művelődési házban
SZEMÉLYGÉPKOCSI VEZETŐI TANFOLYAMOT indít.
Jelentkezni lehet:
Muhari István iskolavezető: 06 57/504410, 06/30/9773-227
Lukács Pál: 06 57/423-286, 06/20/514-6377 és a helyszínen.

Fodrászat!

Jászfényszarun
a Dobó István u. 19. szám alatt.

Telefon: 06/70/627-6310
Házhoz is megyek!
Mezei Csilla

Tisztelt jászfényszarui lakosok!
Vállalom angol nyelv oktatását
egyénileg, vagy kis létszámú csoportoknak
kezdő szinttől a nyelvvizsgára felkészülésig.
Továbbá spanyol nyelv oktatást kezdő szinten.
Érdeklődni lehet: Bordás Borbála 70/6171745

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

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Orvosi ügyelet: ....................................................... (+36)-37/341-040
Mentők: ......................................................................................... 104
Tűzoltóság: ................................................................................... 105
Rendőrség (Jászberény):.............................................................. 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru):................................... (+36)-57/422-138,
...................... mobil: (+36)-70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Pető Ferenc): ................... (+36)-30/324-5688
TIGÁZ – hibabejelentés: ......................................... (+36)-80/300-300
Falugazdász: ........................................................ (+36)-30/3922-602
Vízmű – hibabejelentés munkaidőben: ...................(+36)-57/422-631
munkaidőn túl:...........................................(+36)-70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet munkaidőben: ..... 423-938 és (+36)-70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés: ...................................... (+36)-40/28-28-28
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon: ...............424-046, vagy
...... (+36)-30/244-1456
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon: ............................ 522-460
Plébánia (Jászfényszaru): .................................... (+36)-30/3460-366
Polgárőrség: ..........................................................(+36)-30/2720-611
Közterület-felügyelő:...............................................(+36)-30/611-3472

Fogászati Centrum Kft.

Vállalkozói hirdetés:
Egész oldal:
Fél oldal:
Negyed oldal:
Nyolcad oldal:

Jászfényszaru,
Dózsa Gy. u. 14. sz. alatt.

Fény Dental

Hirdetési díjaink
Lakossági apróhirdetés: 25 Ft/szó
Lakossági keretes:
30 Ft/szó
Köszönetnyilvánítás, emlékezés:
szöveg: 30 Ft/szó, illusztr. 500 Ft/db
Családi esemény:
szöveg: 30 Ft/szó, fotó: 1.000 Ft/db

Komplett

magánfogászati
rendelés

40.000 Ft
20.000 Ft
15.000 Ft
10.000 Ft

Jó minőségű

pálinkafőzés
rövid határidővel,

Időpont-egyeztetés
telefonon vagy személyesen.

kedvező áron Jászfényszarun.

Tel.: +36-30/947-7453

Tel.: +36-30/523-1248

Külsős orvostól
fogtechnikai munkát vállalunk.

Ugyanitt szikvíz-készítés,
kis- és nagyfogyasztót kiszolgálunk!
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Felhívás eboltásra

Jótékonysági Cigánybál

Jászfényszarun 2013-ban az ebek kötelező veszettség elleni védőoltása összevezetéses formában az alábbi időpontokban és helyszíneken
kerül megszervezésre:

2013. 09. 14-én újra megrendezésre kerül
hagyományos cigánybálunk, melyet idén városunk
20. évfordulójának tiszteletére, a békés egymás mellett élés
jegyében és a hátrányos helyzetű roma és nem roma gyerekek
támogatására szervezünk meg.

2013. szeptember 7. (szombat) ........... 9-12 óra Tűzoltó szertár
2013. szeptember 14. (szombat) ......... 9-12 óra Tűzoltó szertár
2013. szeptember 18. (szerda) ............ 9 óra Vasútállomás
2013. szeptember 18. (szerda) ............ 10 óra Palla tanya
Pótoltás:
2013. szeptember 21. (szombat) ......... 9-12 óra Tűzoltó szertár
A 3 hónaposnál idősebb ebek veszettség elleni oltása kötelező a
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet alapján.
Az oltás díja: 3200 Ft/eb, amely összeg tartalmazza az állat súlyának
megfelelő mennyiségű féreghajtó tabletta árát is. Elveszett oltási könyv
pótlása: 200 Ft/könyv.
Beteg kutya nem kaphat védőoltást. Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel (mikrocsip) előzetesen megjelölt eb oltható.
A csip beültetésére NINCS lehetőség a Tűzoltó szertárnál és a két
külterületi helyszínen sem! A transzponderrel nem jelölt ebek csipelése
és oltása lakásomon (Jászfényszaru, Vasvári Pál u. 59) történik a szombati összevezetett oltási időpontokban és ugyanazon az áron. A csipelés
díja a veszettség elleni oltás díján felül: 3500 Ft. Az oltást végzik: dr.
Menyhárt Péter és dr. Pásztory Csongor állatorvosok.
Jászfényszaru, 2013. év augusztus hónap 20.
Dr. Menyhárt Péter állatorvos

Templomok Éjszakája
Jászfényszarun
„Minden lehetséges annak, aki hisz.’ (Mk 9,23)
Az Ars Sacra Fesztivál keretén belül, az Európiai Örökségnapokkal
együttműködve minden év szeptemberének harmadik szombatján invitálják
a szervezők a történelmi egyházak képviselőit, hogy nyissák meg templomaik
kapuját, és színes kulturális programokkal várják az érdeklődőket. Mutassák be
a templom építészeti, művészeti értékeit, előadásokat, beszélgetéseket, gyerekprogramokat, filmvetítéseket, kiállításokat szervezzenek a
Templomok Éjszakáján. Egyházközségünk először vesz részt a Templomok Éjszakája nevű országos rendezvényen, a következő programmal:
17.00-18.00: 	���������Gyónási lehetőség,
közben kripta- és toronylátogatás
18.00-19.00: 	���������Szentmise
19.00: 	�������������������Agapé a Szent István-kápolnában
19.00-20.00: 	���������A templom bemutatása, valamint a könyvtár
és az orgona megtekintése
20.00-21.00: 	���������Istenkeresés a magyar költészetben verssel,
zenével, csenddel
21.00-21.30: 	���������Szentségimádás, csendes elmélkedés
21.30-22.30: 	���������A PáterRock együttes koncertje
Kísérő program:	�����Kiállítás az egyházközség tárgyi emlékeiből
Szeretettel hív és vár minden érdeklődőt
a Jászfényszarui Egyházközség!

Szent Kereszt búcsú
Jászfényszarun
A búcsúi szent mise szeptember 15-én délelőtt 11 órakor lesz a Temetői kápolnában. Kedvezőtlen időjárás esetén a szent mise a Templomban lesz megtartva.

A bál este 20 órakor veszi kezdetét, ahol a muzsikát
a helyi cigányzenészek Zsiga Pista vezetésével húzzák,
majd a Gipsy Night Trio csap a húrok közé.
Az este folyamán meglepetés vendéggel is kedveskedünk
majd vendégeinknek.
A belépődíj 1500 Ft/fő lesz!
Tavaly a bál bevételéből kb. 40 hátrányos helyzetű roma és nem
roma gyereket tudtunk támogatni ruházati cikkekkel,
idén még több gyerek megsegítése a cél.
Kérjük, hogy aki teheti, tombola felajánlásával támogassa
a gyerekeket. A felajánlásokat várjuk a 06-30/655-8865
vagy a 06-70/258-1137-es telefonszámokra.
Felajánlásaikat előre is tisztelettel köszönjük!
Jászfényszaru Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Hagyományőrző csoport indul
Az érdeklődésre tekintettel a Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár felnőtt hagyományőrző csoportot indít, ahová várjuk az
érdeklődők jelentkezését a muvhaz@jaszfenyszaru.hu címre, vagy
a művelődési házba Bordásné Kovács Katalinnál. Semmilyen előképzettség nem szükséges.
A találkozások időpontját és a részleteket az első találkozásunkkor, várhatóan szeptember 2. felében közösen beszéljük meg.
Katinka

Nyárbúcsúztató tábortűz
sok-sok zenével
Szeptember 13-án, pénteken este 6 órakor
szeretettel várjuk városunk lakóit a hagyományos
Nyárbúcsúztató tábortűzre, melyet sok-sok zene
kísér. A műsorban fellépnek a helyi és környező
rock zenekarok. A Vásártéren (Zsámbok felé vezető út mellett) főzési, szalonnasütési lehetőség várja
a kikapcsolódni vágyó családokat, baráti társaságokat. Éljen Ön is a lehetőséggel!
A bővebb programról a www.jaszfenyszaru.hu honlapról tájékozódhatnak.
Katinka
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