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A koreai nagykövet
látogatása
Jászfényszarun
Áldott békés karácsonyt és boldog új esztendőt kíván
Jászfényszaru minden lakójának a Képviselő-testület nevében:
Győriné Dr. Czeglédi Márta

Dr. Voller Erika

polgármester

jegyző

A város asztalára – Számvetés dióhéjban

2013. december 11-én városunkba látogatott Nam Gwan-Pyo, a Koreai Köztársaság nagykövete, akit elkísért Mr KIM Yong
Suk, a Koreai Kereskedelmi Kirendeltség
(KOTRA) igazgatója, valamint a követségről
LEE Hyan Suk asszony, tolmács-munkatárs. A magas rangú vendégeket a városháza
dísztermében fogadták Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármester és a képviselő-testület
tagjai. Az óvodások rövid köszöntője után
Hornyák Boglárka furulyaszólójával, Kotán
Csenge énekszámával kedveskedett a jelenlévőknek. A látogatás programjának részeként
a nagykövet úr és kísérete megtekintette a Rimóczi-kastélyban kialakított Samsung Smart
Scoolt, ahol a polgármester asszony a Samsung technika igénybevételével prezentálta a
város eredményeinek bemutatását is.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
egyben megköszönte, hogy a nagykövet úr
meghívására a város vezetői részére október
8-án a budapesti rezidenciáján tartott fogadás
alkalmával tett viszontmeghívását elfogadta,
és megtisztelte Jászfényszaru várost személyes
Dr. Voller Erika jegyző
látogatásával.

Év vége felé az ember hajlamos számvetést
végezni. Gyakran kérdezik, mi jelentette nekem a legnagyobb örömöt az évben! Nem tudok csak egy választ adni, de talán a legszebb
az volt, mikor István király ünnepének előestéjén ezernél is több embernek szólt a zene
és a tűzijáték. Ekkor már kész volt a városháza, és az emberek, főleg a gyerekek, vidáman
szaladgáltak fel-le a lépcsőkön. Csodálatos
érzés volt az örömüket hallgatni, ahogy magukénak érezték a megújult városközpontot.
Nemrégiben olyan idősebb helyi lakosoknak
is volt módom bemutatni a megszépült főteret és városházát, akik egyedül, segítség nélkül
már nehezen jöttek volna el. Lifttel jöttek fel
a díszterembe, s az elégedettséggel vegyes csodálatuk jelentette számomra az igazi örömöt.

Feltették nekem a kérdést, hogy a homoktanyai villamosításnak van e köze ahhoz,
hogy én magam is tanyán nőttem fel. Igazán
át tudtam érezni a kérést, de hozzáteszem,
a képviselő-testület minden tagja örömmel
szavazta meg, hogy a településünk külterületén, a legtöbb tanyát tartalmazó határban is
kigyulladhatnak a villanyok.
A „20 éves a város” alkalmából nagyon sok
esemény történt Jászfényszarun. Megszépült
épületek, felújított utak, újabb tervek. Mégis
karácsonyhoz közeledvén úgy érzem, a legfontosabb mindenkinek a családja. A sok-sok
szerető család alkothatja Városunk közösségét
és egyben jövőjét.
Győriné Dr. Czeglédi Márta
polgármester

A december 11-én megtartott ünnepi testületi ülésről a 3. oldalon olvashatnak. Fotó: Menyhárt Éva
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A Képviselő-testület novemberben két alkalommal tartott ülést, melyek során több
döntést hozott. Kronologikusan szeretnék
áttekintést adni a közérdeklődésre számot
tartó, a város lakosságát érintő döntésekről.
2013. november 13.
A nyilvános ülés első napirendjeként a
hatályos településfejlesztési koncepcióval
kapcsolatosan hoztak döntést. A Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki
Bányakapitánysága kérésének eleget téve, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal
termőföldmennyiségének védelme figyelembe vételével, az Állami Főépítész által
javasolt kieső biológiai aktivitás érték pótlása tekintetében több övezeti átsorolást
eszközöltek a helyi építési szabályzatban.
Ennek eredményeképpen több külterületi –
beépítésre nem szánt mezőgazdasági terület-felhasználási egységbe sorolt – ingatlant

A Képviselő-testület döntött a TÁ
MOP-2.4.5-12/7 Rugalmas munkahelyek
projekthez kapcsolódóan, mely alapján az
önkormányzati intézmények dolgozói képzése tárgyában közbeszerzési eljárást folytat le, valamint jóváhagyták az ajánlattételi
felhívást, melyet a kiválasztott ajánlattevők
részére továbbítani rendelt.
Elfogadták Jászfényszaru Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I-III.
negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
Megtárgyalták Jászfényszaru önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepcióját. Rögzítették, hogy a 2014. évi költségvetés tervezésénél kiemelt feladatnak tekinti a
következőket:
a) Az előterjesztésben bemutatott törvényi
kötelezettségeknek megfelelő működési
kiadások tervezését;
b) A nem kötelező feladatok finanszírozásának felülvizsgálatát.

A polgármester asszony megköszöni a képviselők munkáját az ünnepi testületi ülésen
beépítésre szánt területbe soroltak át, és a
mezőgazdasági övezetet gazdasági (ipari)
építési övezet besorolásra módosították.
Rendeletet alkottak az önkormányzat
Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 11/2005.
(V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról, melyben a Rimóczi kastély melletti
három telek zöldterületté nyilvánításáról
döntöttek.
A Képviselő-testület megtárgyalta Jászfényszaru város településrendezési eszközeinek egyes részterületeire vonatkozó
módosításra irányuló környezeti vizsgálat
szükségességének kérdését. Megállapítást
nyert, hogy nem szükséges környezeti vizsgálat lefolytatása, azonban el kell fogadni a
szakhatóságok véleményét.
A képviselők megvitatták a Jászfényszaru
Városháza belső parkoló kialakítására benyújtott ajánlatot, melyet azonban nem fogadtak el.

Felkérték a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció alapján folyamatában
segítsék az önkormányzat költségvetésének tervezését és megalapozott takarékos
gazdálkodását.
Döntést hoztak az önkormányzati beruházások során keletkezett betonhulladék
hasznosítása érdekében, mely szerint bruttó
508.000 Ft forrást biztosítottak a 2013. évi
költségvetésből. Egyben elfogadták, hogy a
betonhulladék elhelyezése 2013. november
14-től az Önkormányzat tulajdonában lévő
Hajtató telepen történjen meg.
A „Gulyás-tó” környékén – lakossági
kezdeményezésre – víztározó kialakítására
vonatkozóan hoztak határozatot, és adtak
felhatalmazást a terület előkészítésére, valamint a tárgyban érintett ingatlan bruttó
1.000 Ft/m2 áron történő megvásárlásának
előkészítésére.
A STARTMUNKA kistérségi mintaprogram részeként 2013-ban megvalósuló „Er-

dőművelés és kertészeti munka Jászfényszarun” című közfoglalkoztatási projekt
keretében „palántanevelő fóliasátor” kialakításához, valamint 1 db használt MTZ
80-as traktor és tartozékai beszerzéséhez
engedélyezték a forrás biztosítását.
Döntöttek a csapadékvíz-elvezető árkok
munkálatainak önkormányzati támogatásáról. A Bercsényi u. 2/B előtti árok műszaki munkáira 191.536 Ft + ÁFA költséget
biztosítottak a 2013. évi költségvetéséből.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozott bruttó 500 ezer forint elkülönítéséről a 2013-as költségvetésének terhére 2 szennyvízátemelő szivattyú
megvásárlására és beszerelésére.
A testület határozott bruttó 550 ezer forint
elkülönítéséről a Gamesz 2013-as költségvetésében a Művészeti Iskola támogatására.
Havi 50 ezer forint és járulékainak elkülönítéséről döntöttek a Petőfi Sándor Művelődési Ház 2013-as költségvetésének terhére
oktatási, művészeti célú szakkörök támogatására.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete határozott az ASZLÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. árajánlatának elfogadásáról.
Jászfényszaru város karácsonyi díszítési és
szerelési munkáinak elvégzésére elkülönített 5.473.065 Ft-ot az önkormányzat
2013-as költségvetése terhére. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
Zárt ülésen tárgyalták meg az önkormányzat részére felajánlott ingatlannal
kapcsolatos előterjesztést. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottság előzetesen
kialakított elutasító javaslatát figyelembe
véve a képviselők az ingatlan vételi szándékát elutasították.
2013. november 27.
Az önkormányzat a tulajdonát képező iskolai könyvtár informatikai eszközei fejlesztésére közbeszerzési eljárást folytatott
le, amely során a kivitelezésre kiválasztotta
a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatással
a Deákvár Consulting Kft. ajánlattevőt az
általa benyújtott árajánlat szerinti tartalommal nettó 3.758.311 Ft + 27 % ÁFA forint
érték erejéig. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. A Képviselő-testület a
TÁMOP-2.4.5-12/7 Rugalmas munkahelyek projekt keretében az önkormányzati
intézmények dolgozói képzése tárgyában
közbeszerzési eljárást folytat le, melyhez
jóváhagyta az ajánlattételi felhívást, valamint
kijelölte a meghívandó ajánlattevőket.
A képviselők a versenyeztetési eljárás
befejezéseként
az
ÉAOP-5.1.1/d-092F-2011-0003 PROJEKT záró könyvvizsgálat beszerzésére Krajcsné Dezsőfi
Katalin könyvvizsgáló benyújtott árajánlatát bruttó 1.263.650 forint érték erejéig
fogadták el.
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A testület a versenyeztetési eljárás befejezéseként a Téli közfoglalkoztatás projekt keretében munkaruha beszerzésére Rusainé
Tóth Terézia árajánlatát bruttó 523.712
forint érték erejéig fogadta el. A vállalkozási
díjat a Képviselő-testület az önkormányzat
2013. évi költségvetéséből biztosítja.
Versenyeztetési eljárás befejezéseként a
TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0062. projekt
konfliktuskezelő tréning beszerzésére Polyák Terézia benyújtott árajánlatát, bruttó 600.000 forint összegben fogadta el. A
vállalkozási díjat a Képviselő-testület az
önkormányzat 2013. évi költségvetéséből
biztosítja.
Versenyeztetési eljárás befejezéseként a
STARTMUNKA keretében gyümölcsfa-csemeték beszerzésére Szaniszlóné
Puskovics Ágnes benyújtott árajánlatát,
bruttó 2.330.000 forint érték erejéig fogadta el.
A vállalkozási díjat a Képviselő-testület az
önkormányzat 2013. évi költségvetéséből
biztosítja.
A Képviselő-testület döntése értelmében
a mezőgazdasági munkagépek beszerzésének tárgyában közbeszerzési eljárást
folytat le, mely alapján az ajánlattételi felhívást elfogadva, kijelölte a meghívandó
három ajánlattevő céget.
Az önkormányzat elfogadta a DUOPLAN
Műszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft. bruttó 6.604.000 Ft-os ajánlatát, melyhez forrást biztosít a 2013 évi költségvetéséből a
479/2 hrsz-on fúrt termálkút vízjogi létesítési engedélyére, és felhatalmazta Győriné
dr. Czeglédi Márta polgármestert, hogy
rendelje meg az engedélyezési munkarészt.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztotta a Közbeszerzési Bíráló Bizottság új elnökének Dr.
Voller Erika jegyzőt, új tagjának Andréné
Marton Évát.
Az önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a szennyvíztelepen található transzformátort az ELMŰ ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. tulajdonába átadja.
A város közrend védelmének fokozása
érdekében a kül- és belterületi járőrözés
személyi juttatására járulék és adóterhekkel

együtt 700.000 Ft-ot, a hőkamera beszerzésére bruttó 1,3 millió összeget biztosított
az önkormányzat a 2013. és 2014. évi költségvetésének terhére.
Elfogadták a „Jászság Egészségéért” Alapítvány Alapító Okiratának módosítását.
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az Alapító Okirat aláírására.

ról szóló 18/2013. (VIII. 08.) önkormányzati
rendelete alapján bekövetkezett közterületi
változások szerinti közterület névváltozásokat a nyilvántartásokban, a megjelölt
ingatlanok vonatkozásában át kell vezetni
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Járási Földhivatalánál.

A városi kórus az ünnepi testületi ülésen
A testület egyhangúlag támogatta, hogy
a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban
kötelezettség keletkeztető és terhet jelentő
veszteséget Jászfényszaru Város Önkormányzata lakosságszám arányában viselje. Ennek
érdekében felhatalmazta a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Határoztak bruttó 500 ezer forint elkülönítéséről Jászfényszaru város 2013-as költségvetésének terhére egy szennyvízátemelő
szivattyú megvásárlására és beszerzésére.
A közterületek elnevezésével kapcsolatosan elrendelték, hogy a közterületekről
és a házszámozás szabályairól szóló 15/2013.
(V.30.) önkormányzati rendelet módosításá-

Elfogadták a plébánia felújításáról szóló
tájékoztatót, illetve a tervdokumentáció
előkészítéseként megfogalmazandó beruházási program megküldését az Érseki
Hivatal részére. Egyben felhatalmazták
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert
a szükséges intézkedések megtételére.
Zárt ülésen hozott döntése szerint a Képviselő-testület nem kívánja megvásárolni az
ingatlana felajánlásával élő magántulajdonostól az ingatlanát.
Két vételre felajánlott ingatlan tekintetében felhatalmazást adott az Önkormányzat Győri János alpolgármesternek az adásvételi szerződés aláírására.
Dr. Voller Erika jegyző
Fotók: Menyhárt Éva

„20 éves a város” – Ünnepi testületi ülés
A 20 éves a város rendezvénysorozathoz
kapcsolódóan ünnepi testületi ülést tartottak
a városháza dísztermében a város vezetői.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
meghívására az ülésen a jelenlegi képviselőtestületi tagokon kívül részt vettek azok a
volt képviselők is, akik az eltelt 20 év alatt
valamelyik ciklusban képviselői mandátumot szereztek, és aktív közreműködésükkel
tevékeny részt vállaltak Jászfényszaru fejlődésében. Az ülésen jelen volt Mészáros László
nyugalmazott címzetes főjegyző is.

A polgármester asszony megköszönve valamennyi volt és jelenlegi képviselő együttműködését, IV. Béla emlékérem átadásával
ismerte el munkájukat.
Az ülés „első napirendjeként” ünnepi műsor köszöntötte a képviselőket. Győriné Szabó Gabriella zongorázott, Hornyák Boglárka
furulyázott, Kotán Csenge énekelt, végül a
városi kórus Keresztesi József karvezetésével
adott műsorszámait élvezhették.
Az ülés „második napirendje” a városháza
tanácskozótermében folytatódott, ahol Győ-

riné dr. Czeglédi Márta polgármester színes
képekkel illusztrálva, prezentáció keretében
mutatta be a város 20 év alatt elért fejlődését, eredményeit, valamint az új Gondozási
Központ, az új óvoda, az új sportcsarnok, az
új plébánia látványterveinek ismertetésével a
következő fejlesztési irányokat.
Az ülés végül állófogadással zárult, melynek
során a vendégeknek lehetősége nyílt az elmúlt 20 év emlékeinek felidézésére.
Dr. Voller Erika
jegyző
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Bemutatjuk az Időszalagot – 1. rész
Sisa József Időszalag című alkotásán szokatlan módon népek és időszakok keverednek
egymással. Tehát a művön nem Magyarország, nem a Jászság és nem is Jászfényszaru
történelme jelenik meg, hanem a művész
sajátos képi és történelmi szemléletmódját
jeleníti meg.

jában az úzok ellen küzdött, hiszen a kunok
ekkor még távol voltak Magyarországtól.) A
király és hadserege a harcok során többször
csapdahelyzetbe került, katonái pedig szomjaztak. Szent László azonban segített a katonáin: kőbe vágta kardját, a sziklából víz tört
elő, és forrás keletkezett. A tűzzománc képen

A művön három történelmi korszak és
szintén három nép történelme került bemutatásra. Az alkotás első jelenetén az ókor jelenik meg, azon belül is a hun történelem egy
részlete. A képen a 452-es legendás találkozás
került ábrázolásra.
A történet szerint Nagy Szent Leó pápa
Róma város falai előtt fogadta az Itáliába betört Attila hun uralkodót. A pápa arra kérte
Attilát, hogy kímélje meg Rómát, és kössön
békét a birodalommal. Attila pedig a legenda
szerint ekkor egy kardot tartó angyalt látott
meg az égen, és engedelmeskedett a pápa
kérésének, megkímélte Rómát. Az alkotás
bal oldalán hun katonák láthatóak, élükön a
lovon ülő Attilával, jobb oldalon pedig a fehérbe öltözött Leó pápa és keresztes rudakat
tartó emberei látszanak. A pápa felett található a kardot tartó angyal.
Az Időszalag második jelenetén a magyar
történelem egyik legfontosabb eseménye jelenik meg: első magyar szentünket, Istvánt
királlyá koronázza egy egyházfő. A koronázásra valószínűleg az 1000. év karácsonyán
december 25-én került sor, ami ekkor az új
év első napjának számított. A kép közepén a
Szent Koronával történő koronázás látható,
bal és jobb oldalon pedig nomád kaftánt viselő magyar előkelők láthatóak. Egyesek kettős
keresztben végződő rudakat tartanak, illetve
a középkori ország egyik későbbi zászlója – a
hármas halom a kettős kereszttel – is megjelenik. A háttérben rejtélyesen és furcsa módon
a nomád magyar stílusra jellemző díszítések
jelennek meg.
A harmadik jeleneten Szent László király
életének egyik legendás eseménye látható. Az
ismert történet szerint Szent László háborúi
során többször harcolt a kunok ellen. (Való-

Szent László király – a szokásos ábrázolástól
eltérően – fején a Szent Korona látható. Mellette áll legendás lova, körülötte pedig katonái. A katonák kezében Árpád-sávos, illetve a
már fentebb leírt kettős keresztes és hármas
halmos zászló található. A kép bal alsó sarkában egy katona sziklából fakadt forrásból
tölti edényébe a friss vizet.
Farkas Kristóf Vince

100 év távlatában
Január 3-tól új kiállítás látható a művelődési házban Hadiutakon a békéért, az egészségért és a tudományért címmel, amely az
I. világháborút idézi meg minden érdeklődő
számára.
Urbán László, a Szent István Egyetem tudományos főmunkatársa, a Tájöko Alapítvány
alelnöke, a kiállítás megalkotója és szervezője
vetítéssel színesített rendhagyó történelemóra
keretében ismerteti majd meg az érdeklődőket a kiállítás anyagával.
Pontos dátum és bővebb információ a
www.jaszfenyszaru.hu honlapon.
Katinka

Járdaépítés
Az idei évre befejeződtek az aszfaltozási
munkák a városban. A következő napokban a
kivitelező befejezi a járdaépítéseket, elszállítja
a bontási törmeléket és rendbe rakja az építési
területet.
Tavasszal a munkák folytatódnak Dobó István út, Corvina út és Kinizsi Pál úton.

Decemberi
visszatekintés
Ebben az évben is mozgalmasan teltek a
napok a Gondozási Központban. Sok minden színesítette az itt lakó, és a nappali ellátás keretein belül idelátogató időseink életét. Tudjuk, hogy mindenkinek a legjobb
a saját otthonában, de ha már eljön az a
pillanat, hogy mégis beköltözik egy idősek
otthonába, akkor biztos lehet benne, hogy
sokkal több inger éri, mintha otthon csak
a tv lenne a „társa”. A közösség és a programok segítik abban, hogy szellemi és fizikai
frissességüket minél tovább megtartsák. Év
közben folyamatosan olvashatták cikkeinket az itt történtekről. Tudósítottunk többek között arról, hogyan ünnepeltük meg
az idősek világnapját, és arról is, hogyan
zajlanak itt a hétköznapok. Szerepeltünk a
Trió Tv-ben, és fogadtuk az idősgondozást
tanulókat is. Igyekeztünk segíteni a településen lakókat, ha szociális problémáikkal
hozzánk fordultak és segédeszközök kölcsönzésével is. Szervesen összekapcsolódik
a mi életünk a városéval. Az itt dolgozók
is kapnak segítséget, és időnként meglepik
időseinket is. Legyen az a meglepetés akár
csak egy tányér sütemény, azt is örömmel
fogadják. Nemrégiben Sándorné Évike
szervezésében időről időre ellátogatnak páran hozzánk egy kis beszélgetésre, hiszen a
régi időkről mindig szívesen mesélnek az
idősek. De a legemlékezetesebb program
a városnézés volt. Négyen vállalkoztak rá,
hogy autójaikkal körbeviszik időseinket, és
megmutatják nekik megújult városunkat.
Először megnézték a megszépült horgásztavat és a körülötte lévő tanösvényt. Bakné
Marika néni azt mondta, hogy ő 20 éve
járt arra utoljára. A Samsung és az Ipari Park környékét is bejárták. Mivel pont
műszakváltás volt, rácsodálkoztak, mennyi
ember dolgozik ott. Megnézték a megújult
Deák úti játszóteret és fittneszparkot, a
Teaházat, a Cigányzenészek emlékművét,
a Szent József szabadidőparkot, a cserkészházat, a Kaszinót és a buszmegállót. A Főtéren és a templomkertben sétáltak egyet
a zenepavilon körül. Végül megnézték a
megújult Városháza épületét, IV. Béla király szobrát és a Rimóczi-kastélyt. Mezei
Pista bácsi, mint egy jó idegenvezető, nem
győzte elmondani, korábban hol mi volt,
úgy megváltozott minden. Nagyné Erzsike
néni pedig ezt mondta: „Én nemsokára 90
éves leszek, és nagyon jó volt, hogy elvittek, különben már biztosan nem láttam
volna hogy megszépült a város!”
Ennek a megújult és megszépült város
minden lakójának a szociális szféra minden dolgozója és időseink nevében szeretnék kellemes karácsonyt és boldog új évet
kívánni!
Rigó Krisztina
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Változások a földtulajdonosi közösség életében
Néhány szóban szeretnék beszámolni a Jászfényszarui Földtulajdonosi Közösség életében bekövetkezett változásokról, tevékenységünkről, céljainkról.
A közösség életében bekövetkezett tragikus események sorozata miatt – elhunyt Tamus Béla elnökünk, Ördög János vadászmesterünk,
valamint két tagunk, Tamus Péter és Ördög István – közgyűlést kellett
összehívnunk.
A közgyűlésen az alábbi személyi változásokról döntöttünk. Egyhangú szavazás eredményeképpen új elnökünknek Győri Ernőt választottuk meg. A közösség tagjai egyhangúlag álltak ki személye mellett
tekintettel arra, hogy a vadászati jog gyakorlását, a vad- és a természeti
értékeink védelmét szívügyének tartja, és a földművelés területén is
példamutató gazdálkodást végez.
Területünk nagysága miatt a törvényi előírásoknak megfelelően 2 fő
hivatásos vadász alkalmazására van szükség. Ifj. Pető Ferenc nem tudta
tovább vállalni a hivatásos vadászi állás betöltését, ezért a közösség 2
fő elhivatott hivatásos vadász foglalkoztatását kezdte meg. Ők Takács
Marianna és Varga Márk.
Önkormányzati szinten felmerült az az igény, hogy szükség lenne
a városőri feladatok ellátása mellett a külterületek vagyonvédelmét is
biztosítani. Ezért a hivatásos vadászaink munkáját – mely során fokozottan tudják ellenőrizni a külterületeket is – kiegészítettük a mezőőri
feladatok ellátásával, melyhez az önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatásával is nagyban hozzájárul, amit ez úton is szeretnénk megköszönni. Ígéretet kaptunk arra is, hogy az esetlegesen felmerülő tárgyi
eszközök biztosításához az önkormányzat segítséget nyújt, ha ezekkel
a mezőőri feladatok ellátása elősegíthető.
Minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy az önkormányzat részéről elvárt feladatokat maximálisan teljesíteni tudjuk.
Az elmúlt évek sikeres vadgazdálkodási eredményeit szeretnénk tovább folytatni, az apróvadállományunk, az őzállományunk, a terület
adottságai, a személyi és tárgyi feltételek mindezt lehetővé teszik. Hivatásos vadászaink rátermettek, szakmai tudásuk megfelelő ennek bizonyítéka az eddig elvégzett munkájuk. Ebben a vadászati szezonban
17 őzbakkilövésünk volt, hivatásos vadászaink kiváló szakmai munkát
végeztek, bizonyíték erre a kiváló minősítésű őzbaktrófeák és a vendégvadászok megelégedése.
Céljaink között szerepelnek: vadgazdálkodási berendezések létesítése
(vadetetők, vaditatók,magaslesek), apróvadállományunk élőhelyének
fejlesztése, mennyiségének növelése, kiváló őzbakállomány kialakítása. A szárnyas (dolmányos varjú, szarka) és szőrmés ragadozók (róka,
borz) gyérítése – kifejezetten a vörös róka – kiemelt feladataink közé
tartozik, mert a vadállományra is negatív hatással van, nem utolsó
sorban egészségügyi kockázata is van az elszaporodásának. Ez irányú
törekvésünket bizonyítja az is, hogy hivatásos vadászaink szolgálatba
lépésük óta 23 vörös rókát ejtettek el.
Sajnos nagyon elszaporodóban van a vaddisznó is a területünkön.
Az utóbbi években nemcsak mint váltóvad jelent meg, hanem folyamatosan itt is tartózkodik. Mivel földtulajdonosi közösség vagyunk,
saját földterülettel rendelkezünk, a tagok saját érdeke is az állomány
csökkentése, mivel területünkön tájidegen, az apróvadállományban
hatalmas károkat képes okozni, a művelés alatt álló mezőgazdasági
területeket sem kíméli, főleg a nyári hónapokban. Ezért kiemelt hangsúlyt fektetünk a vaddisznó elszaporodásának megfékezésére is.
A madárvédelem területén szeretnénk még nagy előrelépést tenni. Terveink között szerepel felvenni a kapcsolatot a Madártani
Intézettel a védett madarak és költőhelyeik megóvása érdekében
(monitoringozás). Mivel több védett madárfaj is tartózkodik területünkön, szeretnénk megóvni őket a káros hatásoktól, hogy területünk
sokszínűségét gazdagíthassák.
Közösségi életünk családias hangulatú. Tagjaink egymásra bármikor
számíthatnak, összejöveteleink, közös vadászataink alkalmával – ahová
a családtagok is nagy kedvvel jönnek - szívesen osztják meg egymással
gondolataikat, tapasztalataikat.
A tagok társadalmi munkájukkal nagyban hozzájárulnak elképzeléseink megvalósításához, céljaink eléréséhez.
A területünkkel határos vadásztársaságokkal baráti viszonyt alakítottunk ki, és folyamatos munkakapcsolatban állunk.

A környezetünk megóvása érdekében a lakosságot is arra szeretnénk
ösztönözni, hogy óvják, védjék tágabb környezetüket is, szemeteléssel,
környezetszennyezéssel ne veszélyeztessék Jászfényszaru sokszínű növény- és állatvilágát.
Legyen példaértékű mindenki számára a jászfényszarui emberek
igyekezete arra, hogyan is kell megóvni és megvédeni természeti értékeinket.
Hivatásos vadászainktól bármilyen segítséget kérhetnek Jászfényszaru természeti értékeinek megfigyeléséhez, megismeréséhez.

Varga Márk és Takács Marianna
Takács Marianna
1988. május 6-án születtem Jászberényben. Általános iskolában
Jászfényszarun jártam, középiskolai tanulmányaimat Mátrafüreden
végeztem. Itt szereztem érettségi bizonyítványt 2006-ban. 2008-ban
ugyancsak Mártrafüreden szereztem meg a vadgazdálkodási technikusi bizonyítványt.
Jelenleg Gödöllőn a Szent István Egyetemen folytatom tanulmányaimat vadgazdamérnöki szakon. Tavaszra tervezem az államvizsgámat.
Egy álmom vált valóra, amikor sikerült a szakmámban – sőt a szülővárosomban – elhelyezkedni, ahol az egész gyermekkoromat töltöttem.
Nagyon szeretném bebizonyítani, hogy helyt tudok állni.
Mindenképpen szeretném visszaszorítani a ragadozóállományt. Nem
szeretném, ha az erdő és a dűlőutak környéke szemétlerakónak lenne
nyilvánítva. Nagy hangsúlyt szeretnék fordítani a téli vadetetésre.
Varga Márk
1992. augusztus 02-án születtem Cegléden. Farmoson töltöttem
gyermekéveimet. Mátrafüreden szereztem érettségi bizonyítványt
2011-ben, majd 2013-ban vadgazdálkodási technikusi képesítést szereztem.
A természet iránti érdeklődésem már kisgyermekkoromban kialakult, ami mára a hivatásommá vált.
Idővel szeretném a szakma minél több fortélyát elsajátítani, ezzel biztosítani a szakszerű munkavégzést.
Nagyon örülök, hogy a tanulmányaim során szerzett tudásomat a
gyakorlatban is tudom kamatoztatni, azt a földtulajdonosi közösség
javára fordítani.
Örömömre szolgál, hogy ebbe a szép kisvárosba kerültem, remélem
hogy nagyon sok barátot, ismerőst szerzek itt a munkám során.
Célom a földtulajdonosi közösség elvárásainak megfelelni, szakszerű
Balla László
és etikus vadgazdálkodást folytatni.
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Mit rejt a ládafia? XV.

Az alábbi képen látható jelenet a vasúttanyai iskolában készült 1963. december 6-án,
és egy Télapó-ünnepséget mutat be. A képen
látható Télapó téli kabátot, fején bárányprémes sapkát, hosszú kenderszakállat és egy

meglehetősen furcsa napszemüveget visel,
ajándékot váró gyerekek veszik körbe.
A felvételen az alábbi személyek azonosíthatóak be balról jobbra. Télapó: Szlávik Mihály,
Fónagy László iskolaigazgató.

Hátsó sor (felnőttek): Bordás Ferencné
Bognár Jusztina, Tóth Sándorné Bognár
Anna, Türmer Béláné Bognár Erzsébet. Első
sor: Czeglédi Mária, Bordás Zsuzsanna, Németh Anna, Szűcs Antalné André Mária, Dugonics Tiborné Rácz Mária.
A tél apó kifejezés, bár már az 1800-as évek
második felében felbukkant a magyar nyelvben, jelentése azonban eltérő volt a napjainkban használttól. A szó jelentése az 1950-es
évektől változott meg, amikor szovjet hatásra az orosz „Дед Мороз” magyarul: Fagy
apó→Télapó elnevezést terjesztették politikai
nyomásra a keresztény Mikulás (Szent Miklós püspök) kultuszával szemben. A szocializmus időszaka alatt mosódott össze Télapó és
Mikulás jelentése, hiszen mindkét alak megajándékozza a gyermekeket. Napjainkban a
nyugat-európai filmek, reklámok és egyéb
művek hatására ajándékozó Szent Miklós ünnepe még jobban elmosódni látszik.
A képet Tóth Tibor bocsátotta rendelkezésünkre. Köszönjük a szívességét.
Farkas Kristóf Vince

Régi iskolás fotó…
Ezt a régi iskolás fényképet Simon-Kis Józsefné juttatta el szerkesztőségünkbe.
Fodor Éva tanárnőt jászfényszarui iskolás
lányok veszik körül.
Ülő sor jobbról balra: Kurunczi Edit, Kiss
Katalin, Gyetvai Rozália, Fodor Éva tanárnő,
Maróti Erzsébet, Ézsiás Mária, ?.
Középső sor jobbról balra: Matusek Éva,
Molnár Teréz, Borbély Sarolta, Neller Judit,
Mészáros Mária, Győri Sarolta, Zsólyomi/
Zsámboki (?) Anna, Kovács Valéria
Álló sor jobbról balra: Muhari Katalin, ?,
Török Magdolna, Bakó Ilona, Budaházi Ilona, Fózer Anna, Kiss Mária, Hungler Margit,
Kurunczi Sarolta.

Jászfényszaru régen…

A bontás alatt álló épületben Bognár József üzlete volt régen.
Mögötte látható az új ABC-áruház, amely 1973-ban nyílt meg.

Fényszaru főtere a Lányiskola épületével az 1960-as évek elején.
A fotókat Jáger Jánosnak (Cibakháza) köszönjük.
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Karácsonyi ajándék
Jászfényszaru legújabb helytörténeti kiadványa
A Jászfényszaruért Alapítvány a megalapítása óta eltelt húsz év alatt céljainak megvalósításán dolgozott, többek között elősegítette
a településről kiadványok megjelenését. Az
elmúlt évek során hét helytörténeti jellegű
kiadvány létrejöttét támogatta.
Ez az első könyv, amely az alapítvány gondozásában kerül kiadásra, a megjelenést a
Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete
LEADER HACS felhívására megnyert pályázat tette lehetővé.

Az „Elöljárók – Élenjárók” Választott és elismert személyek Jászfényszarun 1903–2013
című könyvvel készültünk városunk húszéves jubileumára, tisztelgünk korosztályunk
és elődeink munkája, teljesítménye előtt. A
község nevének első okleveles említése óta
eltelt 580 év alatt a mindenkori „Elöljárók –
Élenjárók” tevékenysége járult ahhoz, hogy
a település fennmaradhatott, folyamatosan
fejlődött, gyarapodott.
A kiadvány a helyi közigazgatás utóbbi 110
évét dolgozza fel, megörökítve a tisztségeket
betöltő és a döntésekben részt vevő személyek
neveit az utókor számára. Az elöljárók kutatását pályázati támogatással Farkas Kristóf
Vince történész végezte. A három korszak – a
polgári, tanácsi és az önkormányzati rendszer
– összesen 28 oldalt foglal magába.

Különösen a polgári rendszer 1903–1949
közötti időszak levéltári forrásanyaga szegényes, sok jegyzőkönyv megsemmisült.
Az „Élenjárók” a település életét mindenkor
meghatározó személyek, ők voltak a kovászai
a helyi közéletnek. Létszámuk egy-egy évszázadban is több százra tehető, csak kevesek
neve maradt fenn, a többi személy helytállása, pozitív cselekedetei építőkövekké váltak.
Az utóbbi harminc évben már a helyi testületek kitüntetések alapításával, majd azok adományozásával ismerték el a legkiválóbbaknak
a településért, az itt élőkért végzett átlagon
felüli munkáját.
Az első elismerési formát a nagyközségi közös tanács 1981-ben „Jászfényszaru, Jászfelsőszentgyörgy, Pusztamonostor Községeinkért”
díjként hozta létre, melyet 1983 és 1989 között 13 személy és 1 közösség érdemelt ki.
Jászfényszaru Város Önkormányzata 1992ben Jászfényszaruért emlékérem elismerésről
döntött, melyet 36 fő, valamint 2 fő posztumusz és 9 közösség kapott meg. 1996-ban az
önkormányzat Jászfényszaru Város Díszpolgára címet alapított, melyben 8 fő részesült,
valamint 1921-ben az akkori testület egy
államférfinak adományozott díszpolgári címet. 1996-ban Jászfényszarun a köz szolgálatáért díjat is alkotott, mely kitüntetést 48 fő
birtokolja. 1 személy három, 3 személy és 1
közösség kétfajta kitüntetést is kiérdemelt az
elmúlt harminc évben. A kitüntetettek életútját egy-egy oldalon mutatjuk be.
Az elöljárók részt dr. Bathó Edit, az élenjárók részt Mészáros László lektorálta, az anyanyelvileg Kotánné Kovács Tímea lektorálta, a
technikai előkészítést Bognár Ágnes végezte.
A borító fotói és a belső portrék nagy része
Menyhárt Éva munkája.
A szerkesztői összefoglalót angolra Győri
Márta, németre Lévai Mónika, lengyelre P.
Szerencsés Bogumilla fordította.
A könyvhöz előszót Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármester írt.
Köszönet együttműködő partnereinknek,
akikkel a pályázat megvalósítása, segítése érdekében szakmai, pénzügyi együttműködési
megállapodást kötöttünk. Így Jászfényszaru
Város Önkormányzatának, aki megelőlegezte
a pályázati összeget, mivel a kiadvány 95%ban EU-forrásból valósult meg, de utófinanszírozott.
A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.-nek,
aki a könyvbemutatót 40.000 Ft-tal anyagilag támogatta. A Fényszaruiak Baráti Egyesülete, Színjátszók Baráti Köre Egyesület szakmailag segítette a kiadás megvalósulását.
Köszönet mindazon intézményeknek, szervezeteknek, személyeknek, akik bármilyen
módon és formában a kiadvány létrejöttében
segítőkészen közreműködtek.
Az ünnepi könyvbemutató a Húszéves a
város rendezvénysorozat zárásaként 2013.
december 21-én (szombat) 11 órakor a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

nagytermében lesz. A könyvet a kiadványban
szereplő személyeknek, hozzátartozóinak, az
érdeklődőknek dr. Bathó Edit etnográfus, a
Jász Múzeum igazgatója mutatja be.
A felelős kiadó Mészáros László és a szerkesztő a meghívott személyeknek tiszteletpéldányt ad át. Közreműködnek a Jászfényszaruért emlékéremmel kitüntetett művészeti
csoportok képviselői.
Tóth Tibor a kiadvány szerkesztője

Tájékoztató
Tisztelt Ügyfeleink!
A Magyar Posta Zrt. együttműködési megállapodást kötött a Főgáz Zrt.-vel és a Tigáz
Zrt.-vel. A megállapodás értelmében Jászfényszaru posta ügyfélszolgálati tevékenységet
lát el a két közműszolgáltató részére. A posta
panaszpontként került kijelölésre. A rendelkezésre állás kettő munkanapon, hétfőn és
csütörtökön, teljes nyitvatartási időben biztosított. A posta az alábbi feladatokat látja el:
· ügyfelek kérelmeinek, beadványainak
dokumentált átvétele,
· tájékoztató anyagok, formanyomtatványok, valamint a Tigáz Zrt. és a Főgáz
Zrt. üzletszabályzatának elérhetővé
tétele, rendelkezésre bocsátása,
· szóbeli panaszok jegyzőkönyvezése
és továbbítása.
Ennek értelmében a posta nyitvatartási ideje az alábbiak szerint változott október 1-től:
Hétfő:
08.00–18.00
Kedd–Péntek:
08.00–16.00
Szombat:
08.00–11.00
A hétfői hosszított nyitvatartási időben a
pénzforgalmi, biztosítási és levélpostai szolgáltatások is igénybe vehetőek.
A Postatörvény jogszabályi változásával ös�szefüggésben 2013. július 1-től számos termékünk, szolgáltatásunk és postai folyamatunk megújult. Néhány fontosabb változásra
hívnám fel figyelmüket.
Azon küldemények, melyek alakjuk, méretük miatt nem férnek el a levélszekrényben,
kizárólag könyvelt küldeményként kerülnek
felvételre.
A jogszabályi rendelkezés értelmében a
könyvelt postai küldemények kizárólag személyes átadás útján kézbesíthetőek. A könyvelt küldemények átvételekor az átvételre
jogosultnak a személyazonosság igazolására
alkalmas okmány betűjelét, számát, valamint
ha szükséges, az átvételi jogcímét a kézbesítő
okiratra fel kell tüntetnie. Ha a jogosult átvevő nem tünteti fel adatait, a Posta pótlólagosan feljegyzi a kézbesítési okiratra.
Amennyiben kérdésük, észrevételük van,
keressenek meg, illetve munkatársaim is készséggel a segítségükre lesznek.
Gedei Adrienn postavezető
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Új külterületi emlékhelyek létesültek
Mészáros Tivadar tanító visszaemlékezése
a szeptember 28-i rendezvényen
56 éve 1957-ben végeztem a jászberényi
tanítóképzőben. A megyei tanács dísztermében tudtuk meg, hogy kit hová helyeztek. Nagy meglepetésemre a jászfényszarui
tanácselnökkel (Pádár Lukács) találkoztam,
aki megnyugtatott, hogy az én helyem már el
van intézve, legyek nyugodt. Tudták, hogy a
jászberényi Vasas ifiben futballoztam, itthon
pedig éppen kapushiány volt, így labdarúgó
pályafutásomat is itthon folytathattam.

Fotó: Farkas Kristóf
Mészáros Ferenc iskolaigazgató előtt tettem
le a pedagógusi esküt. Ez után közölték velem, hogy a Vasút-tanyai iskola lesz a munkahelyem, ahová 20 perc alatt ki lehet érni.
Izgatottan vártam a találkozást Fónagy
László igazgató tanítóval és Sztojkov Erzsébet tanítónővel. Nagyon kedvesen fogadtak.
Körbevezettek, megmutatták, hogy milyen

helyiségekből áll az iskola épülete. Az udvar
közepén lévő épület az eü-i helyiségeket, tüzelőtárolót és szerszámtárolót foglalta magába.
Az udvar északi részét lezárva még egy szép,
magas épület állt, melyet a 30-as években a
jászok építettek közadakozásból. Ez volt a kápolna épülete. Vasárnaponként itt tartották
a miséket a vallásos tanyai lakosok számára.
Hétköznaponként a hittanórák helyszíne volt
Zelena Miklós tisztelendő úrral. Időnként elsőáldozásra és bérmálásra is sor került itt a
kápolnában. Minden év szeptember utolsó
vasárnapján itt tartották a tanyai búcsút is. A
búcsú nagy ünnepnek számított, mert ilyenkor jött össze az egész család, a nagyszülőktől
az unokákig.
Az ötvenes években még nagyon sok tanya
volt. A hatvani határtól a monostori határig
bezárólag. A tanyák, ahonnan gyermekek
jártak az iskolába: A hatvani határ, vasút
környéke: Andrék, Kollár, Kiss, Ballagó,
Cserhátik, Topics, Pál, Szlávik, Luda, Szegedi, Rimóczi, Pataki, Kövér, Nagy, Kónya, Balogh. Peres dűlőn: Benkéék, Szabó, Melegh,
Czeglédi, Bordás, Bognár, Kaszab, Tóth. Csányi határ: Pethesek, Bognárok, Gergelyek,
Bakk, Horváth, Harmath, Csajkás, Csukák.
Lipóci lapos: Kiss B, Tusor, Harangozó, Langó. Az iskoláig: Kővágó, Kiss, Horváth, Rácz,
Gál és az iskola szomszédságában Kiss Antal
tanyája, amely ma is jó állapotban áll. Megmutatkozott ez a népszaporodás területén is.
Körülbelül 32 tanyából jártak gyerekek ide a
tanyai iskolába. Többen 3–4 km-ről jöttek.
Az iskolákban összevont csoportokban 1-3.,
2-4. és 5-7. évfolyamon folyt a tanítás. Az
alsó tagozatban váltott tanítás volt. Ez azt
jelentette, hogy a nagyteremben váltva délelőtt, illetve délután jártak egy hétig, az 1-3.,
és a 2-4. osztály tanulói. Az 5-7. osztály állandóan délelőttös volt.
Az alsó tagozat részére a váltás télen volt, kellemetlen, mert korán sötétedett és a tanulóknak, ha nem tudtak a szülők eljönni a tanuló
elé, egyedül kellett hazamenni a sötétben.

25 éves évfolyamtalálkozó. Fotó: Menyhárt Éva

Megoldást kellett találni erre a problémára.
Mivel a kápolna épületét nem vehettük
igénybe tanításra, így más megoldást kellett
keresni. Végül a problémát úgy oldottuk meg,
hogy a szülők segítségével a két kis szertárt
egybeszakítottuk, és így kialakítottuk az új
tantermet, melybe a 2-4. osztály pont befért.
Ettől kezdve minden csoport délelőtt járhatott iskolába. Nagy segítség volt ez a szülők
felé, mert a gyerekek télen is biztonságban,
még világoson hazaérkezhettek az iskolából.
A szülők művelődési igényének kielégítése
is biztosított volt. Meghatározott időnként
mozgó könyvtár jött az iskolába, akiktől lehetett könyveket kölcsönözni. Ha kellett, még
külön kívánságokat is teljesítettek. Ugyanígy
működött a játékfilmek vetítése is.
A hatvanas évek elején a tsz-ek térhódítása
fokozódott. A tanyák körüli élettér leszűkült.
Nehézzé vált a megélhetés a családok részére.
Lassan a tanyavilág kezdett felszámolódni, az
emberek beköltöztek Hatvanba, Fényszarura,
Monostorra, Ágóra, Árokszállásra. Ennek
következtében a tanulólétszám is nagymértékben csökkent, amely meghatározó volt az
iskola és a pedagógusok számára is.
1961-ben Sztojkov Erzsébet is távozott a tanyai iskolától. Helyére dr. Borbényi Zoltánné
Bodnár Klára érkezett, ő vette át a 2-4. osztályt. Az 1962-63-as tanévben a felső tagozat
is megszűnt. A két alsós csoportot Fónagy
László és Borbényiné vitte tovább. 1963ban engem is behelyeztek a községbe, így az
1963-64-es tanévet már bent kezdtem.
Nagy tisztelettel és csodálattal gondolok ma
is azokra az emberekre, akik itt a tanyán megmutatták számomra, hogy szorgalommal,
odaadással, kitartással, egymás iránti tisztelettel és segítőkészséggel, becsületes munkával minden elérhető.
Bizonyítja ezt az is, hogy itt a tanyán végzett tanulókból felnőttként jó szakmunkások, szakemberek, technikusok és mérnökök
kerültek kis a nagybetűs életbe.
A kézirat alapján szerkesztette: Tóth Tibor
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Erdélyben jártunk – Magyarok a magyarok között
Gyönyörű tájak, kedves emberek, ízletes
finomságok, nagyszerű társaság, vidám hangulat, felejthetetlen élmények. Ha egy mondatban kellene leírni azt a négy napot amit
Erdélyben töltöttünk, a fentiek szerint jellemezném. De e fantasztikus kirándulás többet
érdemel néhány szónál.
2013. október 25-én 00:00 órakor a
művelődési ház előtt gyülekeztünk mi, a
SZIBAKÖ Egyesület és a Fortuna együttes
tagjai, s bepakoltuk csomagjainkat, a díszleteket és jelmezeket az autóbuszba, hogy elinduljunk a több száz km-re Erdélyben található Székelyvarság településre. Sajnos a határon
egy kellemetlen meglepetésben volt részünk,
mert két útitársunkat nem engedték, hogy
folytassák velünk utunkat, érvényes személyi igazolvány/útlevél hiányában. Robogott
velünk tovább a busz Nagyvárad felé, ahol
három régi kedves ismerősünk csatlakozott
társaságunkhoz, hogy segítségünkre legyen az
út során tolmácsolásban, idegenvezetésben.
(Ezúton is köszönjük Bárdi Márta, Bárdi
Károly és Dénes Hanna segítségét.) Az első
pihenő során a hajnali párában megcsodálhattuk a híres Királyhágó hegyeit.
Délelőtt Tordára érkeztünk, a buszból láttuk a Tordai hasadékot, majd a sóbányába
látogattunk. Felkészült idegenvezetőnknek
köszönhetően érdekes információkhoz jutottunk. Többek között mesélt a sóbányászat
történetéről és arról, hogy a település életében
már a római kortól kulcsfontosságú tevékenység volt a sóbányászat. Láthattuk a korabeli
sókitermelő eszközöket, a falakon a sókristályokat, a Ferenc József Galériát, a Rudolf és
Terézia bányákat, az oltárt (ahol misét tartottak, a bányászok imádkoztak) és a Gazdagok
Lépcsőjét. A sófal mellett vezető lépcsőkön
és lifteken lehetett a szinteket megközelíteni.

Tovább folytatva utunkat Szovátán, a Medve-tó környékén sétáltunk a gyönyörű, napsütéses időben. Farkaslakán álltunk meg legközelebb. Tamási Áron sírjánál énekeltünk,
koszorút helyeztünk el. Megható volt látni
a rengeteg, tiszteletből és megemlékezésből

A gyergyószárhegyi Lázár-kastély
elhelyezett piros, fehér, zöld színű szalaggal
díszített koszorút. Számunkra azért is volt
fontos Tamási Áron sírja előtt fejet hajtani,
mert az arany minősítéssel díjazott Énekes
madár darabunk az ő tollából íródott.
Besötétedett már, amikor megérkeztünk
Székelyvarságba. Vendéglátóink frissen sütött kürtőskaláccsal és pálinkával fogadtak
bennünket, majd mindenki a saját „befogadó” családjával közösen fogyaszthatta el a

Borson a nagyváradi drámapedagógiai műhely tagjai is köszöntötték a színjátszókat
Mára a sóbánya turisztikai hely, a gyógyulni
vágyók is gyakran látogatják. Koncertek, előadások, hangversenyek teszik még vonzóbbá
a látogatók számára. A legnagyobb élményt
talán a bányatavon való csónakázás jelentette.

ha a saját ágyainkba bújtunk volna. Szombat
reggel többek között megkóstolhattuk a túrós
puliszkát, az áfonyalekvárt, majd elindultunk
kirándulni. Izgatottan meséltük egymásnak,
ki mit evett, s így derült fény arra, hogy vendéglátóink – előre egyeztetve – mind ugyan-

vacsorát. A vacsora tárkonyos pityókaleves és
pörkölt tésztával, házi savanyúsággal volt, s
megízlelhettük az isteni áfonyapálinkát is. A
hosszú, kimerítő utazás, a tartalmas vacsora és
beszélgetés után bizony úgy aludtunk, mint-

azt főzték. Ezt nagyszerű ötletnek tartottuk.
(A következő napokban más finomságokon
kívül az asztalra került a számunkra teljesen
ismeretlen, de annál finomabb csorbaleves és
a hecsedli (csipkebogyó) lekvár is.)
Újra útra keltünk. Az autóbusz ablakából
folyamatosan rácsodálkoztunk a táj szépségére, s ez az ámulat csak tovább fokozódott,
amikor a Békás-szoroshoz értünk. Útközben
egy szikla tetején láthattunk egy keresztet,
amit a közelmúltban eltűnt (s elhunytnak
nyilvánított) Erőss Zsolt hegymászó emlékére állítottak. (Ezen a hegyen is gyakorolt a
Hópárduc.)
Folyamatosan kattogtak a fényképezőgépek, hogy a látottak ne csupán az emlékezetünkbe vésődjenek be. A 200–300 méter
magasra felnyúló, szinte függőleges sziklák
közelsége, az alföldi tájhoz szokott szemnek
ismeretlen, hihetetlen magasságok, a hegyi
levegő teszi felejthetetlenné a Keleti-Kárpátok leghosszabb szurdokvölgyét.
Utunk a tengerszint felett 983 m magasan,
a semmiből hirtelen keletkező Gyilkos-tóhoz
vezetett. A tóból megkövesedett fenyőcsonkok állnak ki. Számos legenda fűződik a tóhoz, a néphagyomány szerint a nevét onnan
kapta, hogy pásztorok és nyájak lelték halálukat keletkezésekor.
Csodálatos élményben volt részünk a Gyilkos-tónál, mert odaérkezvén Pitti Katalin
operaénekesnő szállt be egy csónakba, s egy
tárogató hangja kíséretében rögtönzött kis
„előadásában” többek között hallhattuk a
Himnuszt, az A csitári hegyek alatt c. dalt,
a Székely himnuszt. Rövid buszozás után
megérkeztünk Gyergyószárhegyre, ahol egy
(folytatás a 10. oldalon)
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Erdélyben jártunk – Magyarok a magyarok között
(folytatás a 9. oldalról)
állatkiállítást, a Lázár-kastélyt és a kolostort
néztük meg.
Újra besötétedett, amikor szálláshelyünkre
visszaértünk. A finom vacsora után a helyi
szüreti bálban roptuk a helyiekkel a táncot.

jászfényszarui színjátszók voltak az elsők, akik
Magyarországról színházat hoztak e kb. 1700
fős, 100 %-ban magyarok lakta településre.
Az előadás után kedves kísérőink társaságában egy nagy sétát tettünk Varságon. Lenyűgöző látványban volt részünk, és fontos

Búcsúzás a borsi közönségtől
Kiemelném, hogy a fiatalok gyönyörűen
táncolnak. A zsúfolásig megtelt kultúrházban
fergeteges csősz táncot is láthattunk, s egyik
társunknak sikerült a plafonról lelógó keretre
felfűzött szőlőfürtök közül elsőként elcsenni
egyet.

információkkal gazdagodtunk. A falu 7669
ha-on terül el, több mint felét erdő borítja.
Hallhattunk a helyi életről, a hétköznapokról, az ünnepekről, a szokásokról, a szociális
rendszerről, az oktatásról, a munkáról, a lehetőségekről, a mezőgazdaságról.

A turné résztvevői
Vasárnap reggel mise, díszletezés, próba és a
11 órás mise után, miután megérkezett a közönség, bemutattunk 3 darabot (Fejér István:
Az alkohol öl, Mrozek: Szerenád, Viaszkvirág
c. népi komédia). A lelkes közönség tapsa és
Tifán Ervin Csaba iskolaigazgató úr szavai
könnyeket csaltak a szemünkbe. 40 év után a

Bármit kérdeztünk, mindenre választ
kaptunk. Kicsit sajnálkoztunk, hogy az e
tájon honos farkast, hiúzt és medvét nem
láttunk. Egy kis pihenőt beiktatva megkóstoltuk az ordas kalácsot is, amit Berkeczi
Zita tanárnő (Rozika néni tanítványa) kínált nekünk.

A sétáról visszaérkezvén, az isteni vacsora
után, összegyűltek vendéglátóink, hogy közösen töltsük az utolsó estét. Bokor Tünde
népdalénekes két zenész társával édes és bús
népdalokat énekelt nekünk. Újra előkerült a
pálinka és a kalács, majd a hűvösödő estében
a tábortűz mellett folytattuk a közös dalolást. Soha ennyi csillagot még nem láttunk az
égen. Megható volt kéz a kézben a tűz körül,
meghitt békességben magyarnak lenni a magyarok között.
Örömteli és egyben szomorú is volt a hétfő reggeli búcsúzkodás. Kedves, barátságos,
tiszta lelkű emberek vendégszeretetét élvezhettük e pár napban. Mindannyiunkban
megfogalmazódott, ők sok mindenben magyarabbak nálunk. Köszönjük nekik, hogy
házukba, családjaikba fogadtak bennünket.
Otthon éreztük magunkat.
Több órányi buszozás után – egy gyors korondi vásárlás beiktatásával – megérkeztünk
testvértelepülésünkre, Borsra. Ismerős arcok
köszöntöttek minket. Mivel csupán fél óránk
maradt a meghirdetett előadás kezdetéig,
hihetetlen gyorsasággal díszleteztünk, öltöztünk. A közönség hatalmas kacajjal és nagy
tapssal jutalmazta a színpadon látottakat.
A borsi polgármester is köszöntött bennünket, majd elfogyaszthattuk az igazán ízletes
vacsorát. Ezúton is köszönetet mondunk
Bátori Géza polgármester úrnak és Kupás
Tibornak, a kultúrház vezetőjének a kedves
fogadtatásért. Külön köszönjük Rusz Csillának, a nagyváradi drámaműhely vezetőjének,
hogy sok-sok időt áldozott arra, hogy e két
vendégszereplés és kirándulás létrejöhessen.
Szervezett, telefonált, fontos információkkal
látott el minket. Köszönjük a drámaműhely
tagjainak és minden segítőnek, hogy újra tárt
karokkal várták a fényszaruiakat.
Még közel 3 órányi buszozás várt ránk, hogy
újra Jászfényszarura érjünk. Éjfélkor gördült
be az autóbusz Jászfényszarura. Köszönjük
Nagy Miklós és Molnár János sofőrjeink
munkáját, hogy nem csupán elviselték időnkénti hangoskodásunkat, nevetésünket, dalolászásainkat, hanem jó partnereink voltak az
út során. Persze a legfontosabbat is, hogy épségben térhettünk haza e hosszú útról.
E kirándulással egybekötött vendégszereplés nem jöhetett volna létre a jászfényszarui
önkormányzat támogatása nélkül. Kétévnyi,
a SZIBAKÖ Egyesület részére külkapcsolatok ápolására megítélt támogatásból tudtuk
a buszköltséget kifizetni. Köszönjük! A többi,
felmerülő költséget a SZIBAKÖ Egyesület és
a vendégszereplésen résztvevők hozzájárulásaiból fedeztük.
Az utóbbi egy évünk rendkívül sok munkával telt, így ez a kirándulás mindenki számára – a fáradtság ellenére is – a pihenés és
kikapcsolódás napjai voltak. Már most vis�szavágyódunk s reméljük, hogy hamarosan
alkalmunk nyílik újra megcsodálni Erdély
gyönyörű tájait, s látni a most megismert
kedves embereket.
Magyar Krisztina SZIBAKÖ-titkár
Fotók: Tanczikó Ruis Beatrix, Czibolya Gábor
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Vaszicsku Gergő – Fényszaru NB I-es focistája!
A nevét már ismeri a magyar futballtársadalom. A netes keresőben, ha gépelni kezdem, hogy Vaszicsku, a program, helyesen,
a Gergő vagy Zoltán nevet ajánlja fel mellé.
Ha itt keresném, azt is megtudnám, hogy
az őszi szezon első meccsén ő lőtte azt a
gólt, ami a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia történetének első NB I-es és egyben
a Pápa elleni bravúros pontszerzését jelentette. Az pedig csak némi utánajárással deríthető ki, hogy a lövés a fiatal focista első
NB I-es gólja is.

Szikár, szőke, mosolygós srác ül mellettem.
Edzett, szívós focista, de az interjútól tart egy
kicsit, bár hangja erről kicsit sem árulkodik.
Először arról a bizonyos gólról faggattam.
Mit éreztél az első NB I-es gólod belövése
után?
Abban a pillanatban fel sem tudtam fogni,
a meccs utáni gratulációk után tudatosult
bennem, hogy mi történt. Fantasztikus érzés
volt, különösen, hogy ez volt az első olyan
mérkőzés, amit a tévé is közvetített, és még
gólt is szereztem.
Pedig már évek óta focizol. Milyen poszton
és hol játszottál korábban?
Középhátvédként játszom, mindig is ez volt
a posztom. Próbáltak már más helyen is, de
nekem ez a legtesthezállóbb.
Először Fényszarun játszottam, a serdülő, majd az ifi bajnokságban, ezután kerültem Jászberénybe, ahol szintén U 17-ben és
U 19-ben fociztam, végül a felnőtt csapatban
is bemutatkoztam, ami életem első NB II-es
meccse volt. Innen az akkori edzőm csábított át Felcsútra. Ő ott folytatta karrierjét,
engem pedig vitt magával. Némi kitérő után
(Videoton), ismét a Felcsút színeiben, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia csapatában
játszom, hivatásos labdarúgóként, immár hatodik éve.
Srácként sok fiú szeretne focista, rendőr vagy
éppen tűzoltó lenni. Te mióta rúgod a bőrt?
Amióta az eszemet tudom, focizom. Kölyökkorom óta szeretek sportolni. Az álta-

lános iskolában a testnevelésórákon megismerkedtünk több sportággal is pl.: atlétika,
kézilabda, kosárlabda, de egyik sem fogott
meg annyira, mint a foci. Ebben az időben
Vincze Gábor tanár úr segítségével részt vettem a Bozsik-programban (célja a futball
utánpótlás-nevelés – a szerk.), miközben játszottam a fényszarui csapatban is.
Az előbb elhangzott a kulcsszó: hivatásos
futballista vagy. Milyen megélni, hogy az a
munkád, amit a legjobban szeretsz?
Szerencsés embernek tartom magam, mert
azzal keresem a kenyeremet, amit a legjobban
szeretek csinálni, és amit kissrácként megálmodtam magamnak. Ezért próbálok minden
nap az edzéseken és a meccseken 100%-ot
nyújtani, és megbecsülni azt, hogy ez megadatott nekem, de ezt nem nevezném munkának: ez egy játék, élvezni kell! Nem jó, ha
munkaként fogom fel.
Hogy telnek egy igazi focista napjai?
Bajnokság ideje alatt nincs olyan sok edzésem, mint alapozás közben. Ez azt jelenti,
hogy hétfőn egy edzésem van, amely ráhangol a heti munkára, kedden kettő: reggel és
délután. Ezeken az edzéseken a terhelés az
elsődleges szempont. A reggeli edzés mozgáskoordinációval telik, ilyenkor nem is
nagyon látunk labdát. A
délutáni edzésre viszont
előkerül, mert itt a rövid, pörgős kis játékoké
a főszerep. Szerdán mindig edzőmeccset játszunk,
ami azért fontos, mert
itt már a hétvégi bajnoki
mérkőzésre gyakorlunk.
Csütörtökön a regenerálódáson van a hangsúly,
ilyenkor megyünk uszodába, ahol szaunázni, jakuzzizni, masszíroztatni
és úszni szoktunk. Pénteken alaposan kielemezzük
az aktuális ellenfelet. Az
edzők videókat mutatnak, amikből megtudjuk, mik az ellenfél gyenge pontjai vagy
éppen miben erősek, és ezt gyakoroljuk kinn
a pályán.
Ekkor dől el az is, hogy ki lesz benne a
kezdő tizenegyben. Az edző dönt arról, hogy
ki lesz kezdő. Ez a heti edzésmunka vagy az
egyéni teljesítmény függvényében alakul, én
általában benne vagyok a kezdő csapatban.
Szombaton van a bajnoki mérkőzés, amely
a hét fénypontja. Itt dől el minden. A meccs
utáni nap mindig szabad, ilyenkor van egy
kis idő a kikapcsolódásra.
Alapozás közben viszont minden nap két
edzésem van, ebben az időszakban az a lényeg, hogy minél jobb erőnléti állapotban legyünk a bajnokság ideje alatt, szóval ilyenkor
minden edzés nagyon kemény.
Honnan jársz be edzeni, és mit csinálsz két
edzés között?

Pestről. Fél éve költöztem fel, általában hétfőtől szombatig vagyok ott, attól függően,
mikor van meccs. Az edzések közötti időt
próbálom aktív pihenéssel tölteni. Ha jó idő
van, akkor sétálgatok a szabadban, ha pedig
rossz, valamelyik bevásárlóközpontban nézelődök, de szeretek moziba járni vagy itthon
xbokszozni és tv-t nézni. Mivel egyedül lakom, ezért a házimunka is rám marad, a szabadidőmből erre is áldozni kell. (nevet)
Vegyünk egy ideális esetet: meccs utáni pihenőnap van. Mivel töltöd az időt?
A mérkőzések utáni napot az esetek nagy
többségében otthon töltöm a családdal és a
haverjaimmal. Szeretem Fényszarut, mert itt
nőttem fel, itt vannak a barátaim és a családom is.
Van hobbid?
Mivel iskolás éveim alatt is sokat fociztam,
és az edzéseket tanítás után tartották, így más
hobbira nem jutott idő, de nem is hiányzott,
mert azt csinálhatom, amit nagyon szeretek.
Mikor az akadémiára kerültem, onnantól
kezdve minden percemet beosztották. Edzés,
suli, edzés, tanulószoba, vacsora, utána pihenő. Minden nap így telt érettségiig. Utána
még mindig napi 2 edzés volt: délelőtt 10 óra
felé és délután 3 felé, Felcsúton.

Lassan vége a szezonnak. Hogy érezted magad az NB I. számodra első néhány hónapjában?
Igazából azt kaptam, amit vártam. Már a
bajnokság előtt felkészítettek az edzők, hogy
az NB I. más világ, mint az NB II., és igazuk
is lett. Sokkal gyorsabb a játék, gyorsabbak
és erősebbek az ellenfelek. Minden pillanatban koncentrálni kell, mert ha nem, egyből
kihasználják, és akár el is mehet rajta a meccs,
de ha olyan játékosok ellen játszhatok, akiket
eddig csak a tv-ben néztem, az valami fantasztikus érzés!
Sajnos eddig nem úgy szerepel a csapat,
ahogy azt elvárták, de hétről hétre azért dolgozunk, hogy ez jobb legyen. Most egy hos�szabb téli szünet következik, ami után újult
erővel vágunk bele az edzésekbe, és reméljük,
jövőre jobban fogunk szerepelni, és elérjük a
kitűzött célokat.
Pál Alíz
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Őszbúcsúztató bál a Napsugár Óvodában

2013. november 30-án tartotta óvodánk a már hagyományossá vált
őszi bálját, amely az idén az „ őszbúcsúztató” nevet kapta. Minden
csoport szorgalmasan készült a műsorokkal. A legkisebb Süni csoportosok ejtőernyős táncával kezdődött a bál. Őket a Maci csoport Mary
Poppins száma követte, majd a Ficánkák lejtettek fergeteges csárdást
a színpadon. Legvégül a legnagyobbak, a Méhecske csoport Palotás
tánca zárta a gyermekek műsorát.

Az óvodások műsorát Havrán Bettina kis néptáncosai követték,
majd végül az óvó nénik és dajka nénik műsora következett, akik
mesebeli királylányokként varázsolták el a nagyérdeműt. Az idén is
nagyon sok gyermek és felnőtt vett részt rendezvényünkön, akiknek
ezúton is köszönetet mondunk. Reményeink szerint az idei bál is nagy
élményt nyújtott minden kedves résztvevőnek és vendégnek.
Szöveg: Dné Kati · Fotók: Menyhárt Éva

Csengő szól, csengő szól, cseng és bong az út…
A közelgő ünnep alkalmából a Napsugár Óvoda Téli Ovi-Galéria
kiállításán horgolt karácsonyi díszek kerültek bemutatásra. Az angyalkák, csengők, csillagok és sok hangulatos dísz készítője Kasnya Tiborné Virág Klára. A gyerekek a megnyitón karácsonyi dalokat hallottak a
nevelőtestület előadásában. A téli kiállítás elmaradhatatlan kiegészítője a betlehemi jászol, amit szívesen nézegetnek a gyerekek óvodába érkezésük alkalmával nap mint nap. Fontosnak érezzük az ünnepekhez
kapcsolódóan a hagyományos kézműves termékek bemutatását, ezzel
tovább örökítve a hagyományainkat a jövő nemzedékének.
„A hagyomány mélységes mély kút: az emberi élet forrása. Az ember csak
e kút vizével betöltekezve lehet azzá, amivé lennie kell.” (Végh Attila)
Kép és szöveg Dobák Ágota Zsuzsanna

Alkossunk együtt gyermekeinkkel!
A Szivárvány Óvoda felhívása
A szülők és a gyermekek kreativitásában
bízva ismét meg szeretnénk rendezni farsang
tájékán a lassan hagyománnyá váló kiállításunkat.
Témánk most: Mire használható a petpalack kupakja? Kis leleménnyel, ötlettel

számtalan játék, alkotás készülhet belőle.
Kép, társasjáték, térbeli forma stb. Várjuk alkotásaitokat 2014. január 31-ig a Szivárvány
Óvodába.
A kiállítás 2014. február 6-tól tekinthető
meg a művelődési ház kiállítótermében.
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A Szivárvány Ovi Mikulás-délelőttje

Fotó: Menyhárt Éva

Rendhagyó módon, az udvaron várakozott az óvoda apraja-nagyja
december 6-án péntek délelőtt, Mikulás napján. Másként szerettük
volna megtartani ezt a gyerekek számára fontos, misztikus napot, mint
az elmúlt években, az ő igényeiket, életkori sajátosságaikat figyelembe
véve. Persze voltak kételkedők, milyen is lesz majd így az ünnep, ha
a Mikulással az ovisok nem a megszokott módon találkoznak. Volt
izgalom bőven, hiszen előző nap a Krampuszok tettek látogatást az udvaron, ahol kipróbálták a játékainkat, papírdarabokat szórtak szét, és
valamilyen furfangos módon a kiscipőkbe mogyorót és szaloncukrot
rejtettek el. A nagy napon a kerítés közelében állók vették észre először
a fogaton érkező Mikulást és Krampuszt. Volt nagy álmélkodás, csodálkozás. Verssel, dallal köszöntöttük, cserébe minden gyereknek járt

Ízhasáb
Töpörtyűs pogácsa

Hozzávalók:
50 dkg liszt
1 csomag sütőpor
10 dkg zsír
2 egész tojás
25 dkg darált tepertő
A lisztet a sütőporral, a zsírral és a tojással,
kevés sóval rétestészta keménységűre gyúrjuk.
Kinyújtjuk, majd rákenjük a darált tepertőt.
Összehajtjuk, majd hidegen fél órán át pihentetjük. Még kétszer kinyújtjuk és hajtogatjuk, majd pihentetjük. Legvégül ujjnyi
vastagra nyújtjuk, késsel berácsozzuk. Kis
szaggatóval kiszaggatjuk, tojással megkenjük,
előmelegített sütőben sütjük.
Recept: Szilágyiné Marika
Kép: Szilágyiné Marika

a csomag, egyetlen pityergő, félős gyerekkel sem találkozott a Mikulás,
megbarátkoztak a Krampusszal is. Mindenki meghívást kapott kocsikázásra, ami a gyerekeknek és az ovi felnőtteinek is különleges élmény
volt, hiszen a Mikulással kocsikázhattunk, ráadásul az időjárás is kegyeibe fogadott bennünket. Köszönjük a fényszarui fogatosoknak ezt
a délelőttöt: ifj. Pál Jánosnak és segítőjének, Jenes Tamásnak, Annus
Gábor apukánknak, id. Mezei Tamásnak. Köszönet a teaházi segítőknek: ifj. Mezei Tamásnak, Dobos Klaudiának és Radicsné Farkas Annamarinak, akik minden ötletünket megvalósították, nem futamodtak
meg a kihívások elől. A szobákban folytatódott a meglepetések sora,
játékokat kapott minden csoport, amiket a szülők jótékonyságának, az
Ovibuli vendégeinek köszönhetünk.
Mezeiné Folyó Angéla

És még egy Mikulás

A Cigány Kisebbségi Önkormányzattól
Mikulásra édességcsomagot kaptak városunk
óvodás gyermekei.

Katalin-bál
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár nagyszerű hangulatú Katalin-bálján bemutatkozott Cseszkó Lili tornász és a
Samiyah hastánccsoport is.
A jó zenéről pedig a Golf és a Bringa Roll
zenekarok gondoskodtak.

Az ajándékot Farkas Lajos elnök adta át. A
képen a Szivárvány Óvoda Süni csoportja.
Fotó: Földvári Edit
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„Az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi.” (Schopenhauer)

Fotók: Menyhárt Éva

Elismerés az egészségügy és a szociális élet területén dolgozóknak

December 11-én karácsonyi ünnepi ebédre hívtuk az egészségügy
és a szociális élet területén dolgozókat és az őket segítő technikai
személyzetet. Szerettük volna kifejezni hálánkat és köszönetünket az
egész év folyamán nyújtott áldozatos tevékenységükért. Hiszen születésünk pillanatában velünk van a bába, a szülésznő, a szülészorvos,
majd a gyermekorvos, a védőnő, a háziorvos, a fogorvos, a velük
együttműködő patikus.
Amikor törékenyebbek, elesettebbek vagyunk, segítő kezeiket nyújtják a család- és gyermekvédelem képviselői és a Gondozási Központ
munkatársai. A háttérből fontos szerepet játszik és életet menthet a
Vöröskereszt. Ők nap mint nap szembesülnek mások problémáival,
amelyre a gyógyítás céljával és azon belül is néhány emberi jó szóval
adnak választ.
Köszönjük egész évi munkájukat embertársaink nevében is!
Elismerésünket fejeztük ki és emlékérmet adtunk át: Dr. Palencsár
Csaba háziorvosnak, Fózer Tiborné és Kaszainé Ocskó Györgyi védőnőknek, Folyóné Rimóczi Márta klubvezetőnek, akik hosszú évek óta
gyógyító, betegségmegelőző, segítő munkát végeznek.

Gratuláltunk azoknak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak az
elmúlt évek során. Ugyan a hatvani Albert Schweizer Kórházban dolgoznak, de a jászfényszarui betegek szolgálatában is, és a mi városunk
szülöttei:
A kórház Szülészeti- Nőgyógyászati Osztályának főnővérének, Palóczné Hornyák Margitnak, aki az emberi erőforrás miniszter Elismerő Oklevelét vehette át a munkájában nyújtott eredményes, példamutató tevékenysége elismeréseként.
A kórház diabetológiai szakasszisztensének, Sándorné Buda Ildikónak, akinek a cukorbetegek segítésében végzett munkájáért a Magyar
Ápolók Napja alkalmából kitüntetést adtak át.
Czibolyáné Varga Katalin vezető endoszkópos szakasszisztensnek,
aki szeptemberben az intézmény névadójára emlékező ünnepségen
Pro Vita díjat vehetett át. A kórház menedzsmentje és a Tudományos
Tanács javaslatára kapta ezt a magas presztizsű elismerő kitüntetést.
Büszkék vagyunk rájuk! És ne felejtsük: Boldogságunk legfőbb záloga az egészség, ha egészség van, akkor minden probléma megoldására
van esély.
Lovászné Török Magdolna SZEIV Bizottság elnöke
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Különleges táncbemutató
A Koreai Kulturális Központ ajándéka Jászfényszarunak
Fedezze fel Ön is a Kelet varázslatos világát!

Január 16-án 18 órakor különleges koreai táncbemutatóra várjuk városunk apraját
és nagyját a művelődési ház nagytermébe.
Yeonam Park Ji-won regényét, a „Yangban
jeon-t” a Jeongseon Arirang Színházi Társulat a Jeongseon Ariranggal és a tradicionális
koreai sámántánccal, a guttal ötvözte, így az
arirang előadások új formáját hozták létre.

Az Arirang a koreai nép múltját, jelenét és
jövőjét mutatja be, a sámánizmuson keresztül
pedig egy új előadásformát hoz létre.
Az előadáson képletesen egymásba karolunk, és átkelünk az Arirang-hágón, hogy
megkeressük a béke útját.
Közreműködnek:
szövegkönyv: Kim Do-hu;
zene:
Jeon Hyeon-mi;

koreográfia: Jo Eun-seong;
kosztüm:
Kim Hye-min;
színészek:
Choi Jin-sil, Lee Tae-shim,
Lee Heon-seok, Park Sae-nal,
Han So-ae.
Mindenkit szeretettel várunk ingyenes
programunkra!
Katinka

Új generáció a Samsung Smart Schoolban
November 28-án megkezdődött az oktatás
a Samsung Smart School falai közt, Jászfényszarun, a Rimóczi-kastélyban.
Elsőnek a jászfényszarui általános iskola
5. osztályos tanulói ülhettek be a délelőtti tanórákra. A gyerekek egyik csoportja az
eszközhasználattal ismerkedett, míg a másik

teremben éppen biológiaóra folyt, a legújabb
technológiák használata mellett. Az informatikai társadalom új, felnövő generációja él itt
köztünk, akik a vizuális készségekben nagyon
komoly fejlődésre indulnak el ebben a félévben. Ami már most szembetűnő, hogy a gyerekek passzív, képernyő előtti befogadókból

az eszközök használatával válaszokat adó, interaktív, munkára, feladatokra megoldásokat
adó, gondolkozó kis palántái Jászfényszarunak.
Következő számunkban az első hónap tanítási
és tanulási tapasztalatait mutatjuk be, a tanterv
délelőtti kereteiről és a délutáni felnőttképzés
Lejegyezte: Fáy Dániel
kísérleteiről is.

A Jászfényszaruért Alapítvány nyertes LEADER pályázata
A Jászfényszaruért Alapítvány pályázatot
nyújtott be a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség
Egyesülete LEADER HACS-hoz a LEADER
jogcím keretében 2013. 06. 26-án.

A 8559872846 azonosító számon nyilvántartott pályázatát az MVH Vidékfejlesztési és
Támogatási Igazgatósága 1621377959 sz. határozatával 429.654 Ft összegű támogatásban ré-

szesítette kis értékű tárgyi eszközös beszerzésére.
A támogatás keretében számítástechnikai eszközök – számítógép, hozzá kapcsolódó programok,
lézer nyomtató – kerültek beszerzésre. Az eszközök a jövőben hathatósan segítik az alapítvány
és a Fényszaruiak Baráti Egyesülete közösségi tevékenységét. Az Európai Unió és Magyarország
kormánya által nyújtott támoga
tás összege
429.654 Ft. A pályázat keretében kapott támogatás pénzügyi elszámolása folyamatban van.
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A természetes családtervezés az eljövendő életet szolgálja! 2. rész
– Egy másik THM, ami nagyobb figyelmet érdemel, különösen advent idején –
3. Méhnyak: a méh testét a hüvellyel ös�szekötő csatorna. A méhnyak mintegy
betüremkedik a hüvely felső végébe, félgömbszerűen; alsó nyílása a külső méhszáj. A ciklus során változik a méhnyak
hüvelyben elfoglalt helye, tapintata és a
méhszáj nyitottsága. Mindezek észlelése
belső vizsgálattal történik. (A méhnyak
tapintással való önvizsgálata a szüzesség
elvesztése után javasolt.) A terméketlen
napokon a méhnyak a hüvelyben alacsonyan helyezkedik el, orrhegy tapintatú,
vagyis kemény (K), és a méhszáj zárt; termékeny napokon a méhnyak a hüvelyben magasan van, ajak tapintatú, vagyis
puha (P), és a méhszáj nyitott.
A folyamatos önmegfigyelés révén értékes jelzések birtokába juthatunk. A
termékenységi tünetek pontosan kidolgozott szabályok szerinti kiértékelésével
a termékeny és terméketlen napok meghatározhatóak. Csodálatos dolog saját
magunknak meggyőződni termékenységünkről. A nő számára biztonságérzetet
jelent, hogy megbízhatóan értesül szervezete egészséges működéséről. Ugyanakkor hamar észreveheti, ha a szabályostól
eltérő tünetek jelentkeznek. Így fiatal
lányoknak, házasságban élőknek vagy a
változókorban egyaránt segítség lehet a
természetes működés nyomon követése.
Éppen ezért hasznos lehet a TH-módszer
minél korábbi elsajátítása még akkor is,
ha családtervezési módszernek a pár később más formát választ.
A TH-módszer helyes alkalmazásához
tanulásra van szükség. A tanulás történhet
önállóan könyvek segítségével vagy tanácsadóktól tanfolyam, ill. tanácsadás keretében. Ez utóbbi azért hatékonyabb, mert
így nemcsak az elméleti ismeretek elsajátítására van mód, hanem a gyakorlatban felmerülő kérdések és tapasztalatok megbeszélésére, ill. a különleges élethelyzetek kezelésére
is. Az sem jelent problémát, ha valaki egy másik módszerről akar áttérni a TH-módszerre.

Nem feltétel sem a szabályos ciklus, sem a
rendszeres életmód.
A tanácsadás és a tanfolyam 4 alkalomból
áll, amely 3 ciklus ideje alatt zajlik, ugyanis a
módszer elsajátításához szükséges a személyes
tapasztalatszerzés.
A TH-módszerről, az induló tanfolyamokról, a tanácsadókról, a fellelhető szakirodalomról a következő elérhetőségen lehet felvilágosítást kapni az ország egész területére
vonatkozóan:
Cím: 6000 Kecskemét, Pelikán u. 17.
Telefon: +36-30/995-9960
E-mail: csalad@sapientia.hu
Web cím: http://www.tcst.hu,
http://www.holnaphonlap.hu
A kiadványt kiadta: Széchenyi Városi Közösségépítő Egyesület, Kecskemét és a TCST
Munkaközösség, Bp.
Miért jó megismerni a TH-módszert?
A TH-módszer olyan jó hatásfokú (Pearlindex: 0,3-2,5), hogy fölveszi a versenyt a
legnépszerűbb mesterséges módszerekkel is,
mint például a tabletta vagy a spirál. Ha a
természetes módszer mellett következik be
nem tervezett fogamzás, sokak számára lehet
fontos szempont az is, hogy egészségügyi
szempontból nincs ok aggodalomra, így
könnyebb igent mondani a jelentkező kis
Életre.
Ezt azért is fontos mérlegelni, mert semelyik családtervezési módszer sem 100%-os
biztonságú.
A termékenységi jelek felismerése segítséget
nyújthat azoknak a pároknak, akik gyermeket szeretnének.
A fogamzás létrejöttét a házaspár korán
megállapíthatja, ill. a fogamzás időpontjának ismeretében pontosan meghatározható a
szülés várható ideje. A ciklusban jelentkező
problémák korai felfedezése és kezelése segíthet a meddőség bizonyos eseteiben. Az
önmegfigyelés elősegíti a nőgyógyászati és
hormonális betegségek korai felismerését
és kezelését. A módszer megfigyeléseinek kö-

A templomban is járt a Mikulás!

szönhetően a nők jobban megismerik saját
szervezetük működését, ezáltal egészségtudatuk és termékenységtudatuk erősödik.
Nem igényel orvosi beavatkozást, nincs
mellékhatása. Erkölcsileg és vallásilag elfogadható.
Fontos előnye, hogy olcsó. Költsége egy
hőmérő és egy munkafüzet; a tanácsadás pedig ingyenes. „Drága” benne csupán az idő
és a türelem, amit a tanulásra kell fordítani.
A módszer alkalmazása állandó együttműködést, közös döntéshozatalt kíván meg a házaspárok részéről. Jobbá válhat a kommunikáció
közöttük, és fejlődhet szexuális kultúrájuk is.
Mindez által mélyítheti a párok egymáshoz
fűződő kapcsolatát.
A módszernek van nehézsége is. A termékeny időszak alatt, ha nem tervez gyermeket a házaspár, a szexuális kapcsolattól
tartózkodniuk kell. Akik nem tudják vállalni ezt az önmegtartóztatást, ezen időszak
alatt más módszert (pl. gumióvszert – ezt a
módszert egyébként a katolikus egyház nem
támogatja) alkalmaznak, de ez általában kevésbé biztonságos. Azok, akik ragaszkodnak
a TH-módszer nagy biztonságához, vállalják
a lemondás időszakát. Ezen idő alatt a kölcsönös szeretet és gyöngédség olyan jeleit kell
megtalálniuk, amely hasonlít a klasszikus értelemben vett udvarláshoz.
Így a lemondás, amit a pár közös döntéssel,
egyetértéssel vállal föl, szebbé teheti a házastársi kapcsolatot.
Természetesen is biztonságosan. „Minden embernek joga van ahhoz, hogy saját
teste biológiai működéséről felvilágosítsák, mert csak ezen ismeretek birtokában
válhat az ember képessé arra, hogy felelősséggel bánjék szexualitásával.”
A III. évezred elején az emberekben tovább
nő az igény a természetes életmód iránt. Ez
a családtervezés területén is megnyilvánul. A
természetes családtervezés célja irányulhat
egyrészt a fogamzás megelőzésére, másrészt
a fogamzás elősegítésére. Ezt a módszert
olyan párok választják, akik egészségügyi,
erkölcsi megfontolásból vagy a természettel
való összhang igénye miatt nem tudnak vagy
nem akarnak élni a mesterséges formákkal.
Többféle természetes módszer is ismert, közös jellemzőjük a termékeny és terméketlen
napok meghatározása; megbízhatóságukban
azonban jelentősen különböznek egymástól.
Kiértékelési szabályok: a mért hőmérsékleti értékek és a nyákmegfigyelések egy
konkrét szabályrendszer alapján kiértékelhetők. Ezek a szabályok hamar elsajátíthatók, és
kellő motiváció esetén könnyen alkalmazhatók. Segítségükkel lehet a ciklus termékeny és
terméketlen szakaszait egymástól elhatárolni,
és a Sensiplan módszert fogamzásszabályozásra biztonsággal alkalmazni. Szívesen állok én
magam is minden érdeklődő rendelkezésére,
ha segíthetek.
Lejegyezte: Dr. Kocsis András
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ANNO – „550 ÉV – JUBILEUMI VETÉLKEDŐ” (1983. november 6.)
A 70-es évek elején a televízióban megjelent vetélkedőknek is szerepe volt abban, hogy helyi, járási, megyei, országos vetélkedőket, Ki
mit tud?-okat szerveztek a képernyőn kívül is. Így történt ez Jászfényszarun is. Közel negyven éve, hogy 1974. november 16-án a Petőfi
Művelődési Ház és a nagyközségi KISZ-bizottság megrendezte az első
községi szintű vetélkedőt a fiataloknak. Harminc éve, 1983. november
6-án a település első írásos említésének 550 éves évfordulója tiszteletére rendezett programsorozat egyik jelentős eseménye volt a nagyközségben működő gazdasági egységeket képviselő csapatok községi
szintű vetélkedőjének meghirdetése, megrendezése. Ezt megelőzően
üzemi szintű vetélkedők kerültek lebonyolításra, és az itt legjobban
szereplő csapat jutott a települési döntőbe.
Jelentős előkészítő munka előzte meg a 17 fordulóból álló feladatsor
összeállítását. A vetélkedőt népes közönség, „szurkolótábor” követte,
így nemcsak a csapattagok tettek szert új ismeretekre a felkészülés
során helytörténetből, honismeretből, állampolgári, zenei, képzőművészeti ismeretekből, hanem a versenyt követők is gazdagították tudásukat. Ők is válaszolhattak villámkérdésekre egy tábla csokiért. A
vetélkedésben játékos ügyességi feladatok is szerepeltek, oldva a hangulatot és szórakoztatva a nézőközönséget. Pl.: ki tudta tovább forgatni a hulahoppkarikát a dereka körül, vagy meghatározott idő alatt egy
2 méter hosszú cérnaszálra melyik csapat tudta a legtöbb gyufaszálat
felkötni. Többek között a település új címerét kellett megtervezni, régi
tárgyakat kellett meghatározott idő alatt behozni a vetélkedő helyszínére a versenyzőknek. Jászfényszaruval kapcsolatos történelmi eseményeket kellett időrendi sorrendben felragasztani egy lapra. Tudni
kellett a település utcáinak régi neveit, illetve a múzeumból hozott régi
tárgyak felismerése is szerepelt a feladatok között. A helytörténeti kérdések megfejtése kapcsán- a mai olvasó számára is - érdekes információkhoz juthattak az érdeklődők. Megtudhatták, volt-e Jászfényszarun
a Kossuth Lajos utcában 235-ös házszám. A helyes válasz erre az igen
volt, mert 1951-ig folytatólagos házszámozás volt a községben. Arra a
kérdésre, hogy hol volt a község piaca 1949 és 1955 között, a helyes
válasz az volt, hogy a Kossuth Lajos út elején működött a piac. Kérdésként hangzott el, hogy mikor és hol történt az első jászfényszarui
mozivetítés. A válaszból kiderült, hogy 1937-ben a nagyvendéglő különtermében. Az is kiderült, hogy a kapufélfára kötött szalmacsóvával
azt jelölték, hogy tűz esetén hol található gémeskút. Egy 13+1-es totót
is ki kellett tölteni, melyből többek között megtudhattuk, hogy az
1980. évi népszámlálás alapján Jászfényszarunak 6.490 fő lakosa volt.
A több mint háromórás vetélkedőt a Béke Tsz irodájának Balassi Bálint Szocialista Brigád nevű 5 fős csapata nyerte meg 125,5 ponttal.
A jászsági termelőszövetkezetek szoc. brigádjainak döntője 1976ban volt. A XI. Kubai VIT alkalmából rendezett nagyközségi KISZvetélkedő 1978. március 18-án volt a művház nagytermében. A XI.
havannai találkozón 145 ország 18.500 résztvevője vett rész, köztük
Jászfényszaruról Tamus Balázsné Török Ilona, a Béke Mgtsz tagja.
Az eredeti forgatókönyv felhasználásával visszaemlékezett
Tóth Tibor játékvezető.

1978 tavaszán Jászfényszarun a Petőfi Művelődési Ház nagytermében
a XI. Kuba Havanna Világifjúsági Találkozó tiszteletére községi KISZszervezetek vetélkedője volt. A képen a Béke Tsz Lékai János
KISZ-szervezetét képviselő 11. csapat versenyzői (balról jobbra):
Nagy Klára, Both Irén, Nagy János, Jáger József, Ocskó-Sós Gábor

A mezőgazdasági szövetkezetek szocialista brigádjainak jászsági döntője:
Jászberény, Déryné Művelődési Központ, 1976. Jászfényszarut 3 csapat
képviselte. A képen a Dózsa György brigád, a jászsági vetélkedő
III. helyezett csapatának versenyzői (balról jobbra): Koós Sándor,
ifj. Koós Sándor, Bálint László, Nagy Sándor, Szűcs Antal

A Lenin brigád versenyzői (balról jobbra): Rékasi Károly, Szűcs Miklós,
Bordás Ferenc, Békési Mihály és Sárközi János

Munkában a zsűri (balról jobbra): Papp Imre, a Déryné Műv. Központ
igazgatója, a zsűri elnöke, Fodor István Ferenc, a Jb-i Városi Könyvtár
könyvtárosa, Szaszkó Sándor, a Járási KISZ-bizottság munkatársa.

Versenytábla: 13 csapat, 8 forduló. A III. helyezett a 6. csapat:
Dózsa Gy., Jászfényszaru
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Decemberi beszámoló a Teaházból

Radics Szimonetta
A projekt elindítása és a kezdeti időszak
sikeressége arra inspirálta a Teaház munkatársait, hogy még érdekesebbé, színesebbé
és széleskörűbbé tegyék a ház szolgáltatásait.
Ennek érdekében decemberben a megszokott, rendszeres programelemek mellett számos új rendezvény és meglepetések sora várta
a Teaházba látogatókat.

Példának okáért Radics Szimonetta a de
cember 5-ei Csináld Magad Klub kapcsán
nyerte el a kalendárium meglepetéseinek
egyikét. A klubban aznap karácsonyi ajándékokat készítettek a résztvevők, akik közül
Szimonetta barkácsolta a legszebb „plüssjátékot”, egy zokniból készült hernyót.
A házat azonban nem csak a Csináld Magad
Klub keretein belül töltötte meg az ünnepi
készülődés szelleme, hanem a Játszóház című
programokon is. A betérők minden kedden
másfajta módját tanulhatták el annak, hogy
hogyan lehet saját kezűleg készített díszekkel felöltöztetni a karácsonyfát. Volt olyan,
aki egy fehér színű textilanyag és egy fonál
segítségével készített angyal formájú díszt.
Akadt, aki gipszből kiöntött figurák kifestésével gazdagította a repertoárt; de még az is
előfordult, hogy egy vattával kitömött színes
csomagolópapír összekötözésével született
meg a karácsonyfagömb.
Első alkalommal megtartott „Szarui Tá
lentum zenei tehetségkutató- és gondozó”
programunk nagy népszerűségnek örvendett.
A rendezvény házigazdája Unger Balázs volt,
aki ismertetőt tartott a résztvevők számára a
régi zenei hagyományokról, a zenészekről. A
helyi művészeti iskola tanítványai és a program két meghívott vendége, Farkas Gyula

A művészeti iskola diákjai
A gyerekek egész hónapban, minden nap
izgalommal várták, hogy az ünnepek alkalmából készített, apró ajándékokat rejtő
adventi kalendárium egy-egy „ablakának”
felderítése kit fog megilletni. A szóban forgó
„ablakok” kinyitása minden alkalommal az
adott nap folyamán, a társai közül valamely
tettével vagy tulajdonságával kiemelkedő fiatal érdeme lett.

(cimbalom) és Mezei Kálmán (klarinét) segítségével a bemutatott hangszereket meg
is szólaltatták. Ezzel egy időben, a Gasztro
Klub keretében, a ház konyhatermében már
javában zajlott a csirkemellből készült borzas
szelet és a kukoricasaláta készítése, melyből a
zenei program résztvevőinek is jutott kóstoló.
A zenei tehetségkutató- és gondozó programon tapasztalt lelkesedésre való tekintet-

Utánunk a közösség – komplex telep-program Fényszarun.
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0062

Játszóház
tel december utolsó napjaiban további zenei
programokkal készültünk a házba látogatóknak.
Kihasználva az iskolásoknak a téli szünidő
nyújtotta felszabaduló idejét úgy döntöt-

Farkas Gyula és Mezei Kálmán
tünk, hogy nem csak egy Filmklubot tartunk.
December 30-án a ház legkisebb vendégeinek mesét is vetítünk. Az év utolsó napját
megelőző délutánt és ezzel együtt a 2013-as
évet egy játszóházzal összekötött fejtörő vetélkedővel zárjuk.
2014-ben is számos program várja majd az
érdeklődőket.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Jobb adni, mint kapni!
Sokan azt hiszik, boldoggá tenni másokat
nehéz és kiváltságosoknak való feladat.
Pedig nem. A lehető legkönnyebb feladatok egyike.
Nem kell hozzá hatalom vagy más földi jó.
Csak szeretet, tisztelet és naponta egy pár kedves szó!
Az év legszebb ünnepét várva a Napsugár Óvoda legkisebb csoportja
meghívta a kedves szülőket, hozzátartozókat a csoport első közös élményt adó adventi barkácsdélelőttjére. Néhány szülő, nagyszülő szívesen elfogadta a meghívásunkat a gyerekek nagy örömére.
A főszerep a mézeskalácssütésnek jutott; minden gyermek szívesen
gyúrta, nyújtotta a tésztát, s formázta a szebbnél szebb karácsonyi figurákat a felnőttek segítségével. Néhány kicsinek a díszítés okozta a
legnagyobb örömet… Közben lehetett sok más remek dolgot is kipróbálni, mint például tobozkarácsonyfát készíteni színes krepp-papír
segítségével és díszeket barkácsolni, amik jól mutathatnak majd az
otthoni karácsonyfán... Aki elfáradt, természetesen nyugodtan lazíthatott a csoportszoba játszókuckóiban, vagy megkóstolhatta az illatozó, „házi” mézeskalácsot... Nagyon meleg, családias hangulatban telt
el az első közös programunk, ahol egy kicsit jobban megismerhettük
egymást, s egyben lehetőségünk volt szinte észrevétlenül a közelgő ünnepre ráhangolódni… Jó érzés volt látni az alkotás örömében elmélyülő szülőket, gyermekeket; a kreatív nagymamát vagy az ügyeskezű
apukát, akik elkápráztattak bennünket tehetségükkel.

Ezúton is köszönjük szépen a részt vevő szülőknek, nagyszülőknek a
kézműves délelőttön való aktív részvételt, s a csoportunknak nyújtott
mindennemű támogatást! Szeretettel várunk legközelebb is minden
érdeklődő hozzátartozót a legkisebb, Süni csoportban!
Kép és szöveg: Kovácsné Papp Andrea

Nálunk járt Fábián Janka
hány kulisszatitokkal is, valamint sikerkönyveit dedikálva megvásárolhatták a rendezvényünkön megjelent érdeklődők.
A találkozó a TÁMOP 3.2.4.A-1/11-20120068-as számú A jövőben olvasunk? A jövőnek olvasunk! Az olvasáskultúra, az olvasóvá
nevelés fejlesztésének hagyományos és új útjai nevű pályázat segítségével valósult meg.
Nagy Ildikó könyvtáros, projektmenedzser

Fotó: Nagy Ildikó

A könyvtár legolvasottabb írói között tartjuk számon Fábián Jankát, aki történelmi
témájú családregényeivel teljesen belopta
magát az olvasóink szívébe. A népszerű írónő egy meghitt beszélgetésben megidézte
könyvei világát, az általa elmondottak alapján bepillantást nyerhettünk írói szokásaiba,
az olvasók lebilincselve hallgatták a sok-sok
érdekességet. Rajongóit megajándékozta né-

Gondolatolvasók
Meghitt és vidám pillantok a könyvtárban.
Kortárs alkotók műveiből olvastak részleteket
a könyvtárban december 6-án a Gondolatolvasók.
Fotó: Menyhárt Éva
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Teltházas karácsony

„Száguldva vágtat, rohan az idő,
Sorra váltják egymást föl a hetek,
Minden nyár gyorsabb, mint az előző,
Az időnek nem mondhatsz „állj meg”-et…”
Zsoldos Imre
Jászfényszaru Város Önkormányzatának
Szociális, Egészségügyi, Idős- és Vallásügyi Bizottsága évek óta szervezi a sikeres
eseményt, az Idősek Karácsonyát, amelyre
mindig színvonalas rendezvénnyel és nagy
odafigyeléssel készülnek. Idén a műsoros

karácsonyi délután december 14-én 16 órakor kezdődött a Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár nagytermében, oda várták a szervezők a település idős lakóit, akik talán ebben az
évben érkeztek legtöbben, mivel még pótszékekre is szükség volt, úgy megtelt a művház.
Lovászné Török Magdolna köszöntőjével
kezdődött a műsor, aki arra kérte az idősebb
korosztályt, adják át tudásukat, tapasztalataikat, gyakorlatukat a fiatalabb generációnak,
és amíg lehet, álljanak az ifjúság rendelkezésére. Mosollyal és jókedvvel teli, egészségben

gazdag, tartalmas öregkort kívánt az egybegyűlteknek. Az est fővédnöke, Győriné
dr. Czeglédi Márta polgármester asszony a
kölcsönös emberi tiszteletről és szeretetről
beszélt, majd átadta a szót Kovácsné Pető
Katalinnak, aki ismertette a „Segítő Kezek”
programot, melyhez idén Jászfényszaru is
csatlakozott. A program célja az elmagányosodott idősek segítése, melyen városunkban
6 fő dolgozik. A műsor előtt köszöntötték
azt a 18 idős házaspárt, akik 2013-ban ünnepelték arany-, illetve gyémántlakodalmukat,
majd Bordásné Kovács Katalin előadásában
Illyés Gyula Nélküled című versét hallottuk.
Ezután kezdetét vette az egész estét betöltő
zenés előadás. A repertoár széles volt, ismert
operettek, nóták, fülbemászó dallamok csendültek fel. A műsorban fellépő művészek Egri
József és Zalay Lídia operetténekesek, Tamon
Erika és Tolnai András nótaénekesek, Munkácsi Sándor táncdalénekes, valamint Félix
Györgyi zongoraművész voltak. A felhőtlen
szórakozás közben a publikum együtt énekelt
az előadókkal, akiket sokszor visszatapsoltak.
A műsor befejezéseként együtt elénekeltük a
Mennyből az angyal című karácsonyi éneket.
Megható, színvonalas előadással gazdagodtunk. A programot követően kifelé menet
minden idős karácsonyi ajándékot kapott.
Minden résztvevő nevében köszönöm a szervezőknek a színvonalas programot, a vidám
perceket, ami által – ha csak néhány órára is
– de elfeledhettük a mindennapok gondjait.
Szöveg: Szilágyiné Marika
Fotó: Menyhárt Éva
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Képes hírek

Adventi kávéház – december 15. Mintegy 70 résztvevő hallgatta
a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság rendezvényén a Palotásy
János zeneiskola műsorát a művelődési házban. Fotó: Dávid Ildikó

December 2-án délben Pitti Katalin tartott rendhagyó operatörténeti
előadást a művelődési házban. Fotó: Menyhárt Éva

Az Őszirózsa nyugdíjasklub december 13-án tartotta
karácsonyi összejövetelét. Fotó: Katinka
A terülj-terülj asztalkám nyírségi gombóclevestől, fokhagymás tarjától,
zsiványbukszától és fetával, brokkolival töltött csirkemelltől
roskadozott. A december 7-én megtartott Fogathajtó estről későbbi
lapszámunkban olvashatnak. Fotó: Pál Alíz

Zsúfolásig telt a művelődési ház nagyterme a Nektár színház Hattyúk tava előadásán december 5-én. Mintegy 350 kisdiák és óvodás élvezte a balett
és zenei betétekkel is bíró nagyszerű előadást. Fotók: Menyhárt Éva
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Sporthírek
Nagyszerű szezont zártak labdarúgóink, így jó hangulatban térhettek
megérdemelt téli pihenőjükre. Arra a pihenőre, amely nem lesz túlságosan hosszú, hiszen már decemberben elindulnak a szokásos megyei teremfoci kupa selejtezői, valamint Szabó Zoltán sem engedélyez
hosszú pauzát játékosainak, hiszen a mester az elvégzett munkában
hisz, és javarészt ennek tulajdonítja az őszi remeklést!
Felnőtt csapatunk nem titkolt célja a megyei I. osztályba való visszajutás. Idén nyáron szomorúan vettük tudomásul, hogy csak bronzérem
sikeredett a bajnokságban. A fiúk azonban még nagyobb elánnal vetették bele magukat a munkába, és az ősz folyamán nem igazán lehetett
kétsége senkinek, hogy az idei bajnokságban Jászfényszaru fiai alkotják
a mezőny legjobb csapatát! Mivel tavaszról is előrehoztak egy találkozót, így 16 mérkőzést játszottunk a szezonban. Mindössze egy vereség
és egy döntetlen éktelenkedik csapatunk neve mellett, így 14 győzelemmel, négy pont előnnyel várjuk a tavaszt a tabella élén! Fokozza a csapat
szimpatizánsainak örömét, hogy a JVSE még a Magyar Kupa megyei
selejtezőiben is talpon van, hisz több magasabb osztályú csapatot is
kiejtett. Elég csak a Martfűnek rúgott 9 gólra, vagy a jászberényi csapat megverésére gondolnunk! Joggal lehetünk elégedettek a csapattal,
amely tavasszal is hasonlóra készül, és reményeink szerint sikeres lesz!
Ifjúsági csapatunk sem akart elmaradni a nagyoktól, és Szászi Gábor
legényei olyannyira belejöttek a győzelmekbe, hogy meg sem álltak az
őszi elsőségig! Mindössze egyetlen alkalommal hagyták el vesztesen a
pályát, így 15 győzelemmel vezetik a tabellát.
Talán történelmi a pillanat, hogy mindkét megyei bajnokságban szereplő csapatunk a dobogó legfelső fokán telel! Szép ajándékot helyeztek a játékosok a JVSE karácsonyfája alá!
Nevükben kívánok szeretetteljes ünnepeket!
Vitányi Szabolcs
Mozogjanak sokat!

Martfűi „ötös”

Köszönetnyilvánítás, emlékezés
„Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva,
melyet türelemmel viseltél magadba’.
De az emlékeddel szívünkben maradtál,
számunkra Te soha meg nem haltál.”
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

ÉZSIÁS VENCELT
utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család

Emlékezés

ASZTALOS FERENCNÉ
Kompolti Ilona

halálának 3. évfordulójára.
„Tiéd lett a csend és a nyugalom, Miénk a könny és a fájdalom.”
Szerettei, férje, két lánya és családjuk
Emlékezés

BITTNER SÁNDOR
halálának 1. évfordulójára.

„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget.
Csak egy sugarat hagytál, az emlékeket.
Bennünk él egy arc és végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha, de soha, senki el nem vehet.
Hiányodat feldolgozni nem lehet,
Csak próbálkozunk élni nélküled.”

Szerető családod
Elhunyt szeretteinkre emlékezünk.

K. Kovács János
és

Harangozó Teréz
100 évesek lennének.

„Az élet múlik, de az emlékek élnek, S míg élünk őrizzük őket.”
Szerető családjuk
Emlékezés

TÓTH PÉTER
halálának 5. évfordulójára.

Iskolánk tanulóit valóban ötös illetné meg a sakkban elért eredményeikért, de ma az ötös az érmeik száma, mellyel öregbítették Jászfényszaru hírnevét megyénkben.
November 9-én Martfűn rendezték meg a Gyermek Sakkozók Országos Versenyét a József Attila Általános Iskolában. A 4 korcsoportban 6 tanulónk indult, és mindannyian szép eredménnyel térhettek
haza. Ez az egyéni verseny 7 fordulós svájci rendszerben, a rapid szabályok szerint zajlott.
1. kcs.:
		
		
2. kcs.:
		
3. kcs.:
		
4. kcs.:

Nyers Lili (2. a) – 1. helyezés, veretlenül
7 ponttal zárta versenyét.
Gratulálunk neki a kiemelkedő teljesítményéhez.
Kovács Lilla (5. a) – 1. helyezés
Kotán Eszter (3. b) – 2.helyezés
Nyers Dániel (5. a) – 3. helyezés
Berényi Levente (7. a) – 6. helyezés
Szücs Levente (7. c) – 2. helyezés

További szép „ragyogást” kívánunk nektek az elkövetkező versenyekre is.
Kép és szöveg: Fáczán Izabella

„Egy nap életed hirtelen véget ért.
bánatot ránk hagyva örökre elmentél.
Szívedben nem volt más csak jóság, szeretet.
Soha nem halványul szívünkben emléked.
Csak azok halnak meg, akiket elfelejtenek,
örökké élnek, akit nagyon szeretnek.
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod,
találj odafönt örök boldogságot.”
Szerető családod

Anyakönyvi hírek
Október-November
SZÜLETTEK: Baranyi Boglárka Emese (Radics Emese), Czibak Dániel (Illés Tímea), Farkas Sándor Dávid (Radnai Ilona), Kiss Áron (Papp
Izabella), Mezei Boglárka (Víg Katalin), Sándor Zalán (Sándor Márta).
HÁZASSÁGot kötöttek: Czibak Dániel és Illés Tímea,
Hadadi Mihály Zoltán és Ágoston Mónika, Kirják Tamás és Farkas Éva.
ELHUNYTAK: Berényi László (65), Csontos Józsefné Zsámboki
Verona (82), Ézsiás Vencel (65), Juhász Sándorné Langó Ilona (86),
Kovács László (83), Nagy István (90), Pető Ferencné Kővágó Margit
(79), Rubint Kálmán (84), Zsámboki Nándorné Rigó Rozália (92).
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A jászfényszarui családoknak
továbbra is ingyenes az újság
Ebben az évben is minden jászfényszarui ingatlanba eljut a Mi Újság
Fényszarun? egy példánya.
Az árus példány 200 Ft-ba kerül, amely megvásárolható a Petőfi
Művelődési Ház és Könyvtárban. Vidéki és külföldi olvasóink előfizethetik az újságot. Határidő: 2014. január 15. Vidéki olvasóknak
4.620 Ft-ot, külföldieknek 9.620 Ft-ot kell befizetni a szerkesztőség
címére postai pénzes utalványon, vagy személyesen a művelődési ház
és könyvtárban, Jászfényszaru, Szent István u 1. címen, vagy átutalni a
11745035-15732877 számlára.
Az előfizetés díja a postaköltséget is tartalmazza.

Ezúton szeretnénk
Minden Kedves Vásárlónknak
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket,
és eredményekben gazdag,
Boldog Új Évet kívánni!

Rendszámfelismerő kamerákat
telepítettek Jászberényben
Rendszámfelismerő kamerákat telepítettek a városba vezető utak
mentén Jászberényben. A fejlesztést a település önkormányzata valósította meg, a 12 millió forintos beruházást a Belügyminisztérium 9,6
millió forinttal támogatta.

Hirdetési díjaink
Vállalkozói Egész oldalas ......... 40.000 Ft
Fél oldalas ............. 20.000 Ft
Negyed oldalas ...... 15.000 Ft
Lakossági Apróhirdetés ......... 30 Ft/szó
Keretes .................. szöveg ........... 30 Ft/szó
		
illusztráció .... 500 Ft/db
Családi esemény .... szöveg ........... 30 Ft/szó
		
fotó .............. 1.000 Ft/db

Téba Tüzép vezetősége és dolgozói
Tisztelt jászfényszarui lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy előzetes időpont egyeztetés alapján
édesapám lakásán (Jászfényszaru, Fürst S. u. 12.)

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

Apróhirdetés
Zöldségfélék termesztéséhez kertet bérelnék.
Telefon: 30/423-6221
*
Termőföld a Zagyva mellett, Attila út végén eladó.
Belterülettel közvetlenül határos, fél hektár, 25 AK/ha,
parasztház és hozzátartozó föld is vehető hozzá.
Tel: +36-30/358-4028

Szerkesztőségi fogadóóra…
…legközelebb 2014. január 3-án 9–11 óráig
a művelődés ház földszinti termében.
Telefon: +36-30/3488-935

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: ........................................ (+36)-70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet: .............................................. (+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

Komplett

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

Fény Dental

Fogászati Centrum Kft.

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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Ajánló a Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtár programjaiból
Január
11. 17:00 	������ Újévi koncert
16. 18:00 	������ Koreai táncest – ingyenes
18. 17:00 	������ Színház – Kaviár és Lencse
(Görbe János Színkör Jászárokszállás)
20. 12:45 	������ Ifjúsági hangverseny – „Zeneképzelet” címmel
Várnagy Andrea és Farkas Zsolt
zongoraművészek előadása – ingyenes
25. 17:00 	������ Színházbusz a Szigligeti Színházba
A kaktusz virága című darab megtekintése
30. 18:00 	������ Civil fórum
Február
1. 	������������������ Lumina Cornu klubnap
7. 	������������������ Alsós farsang
8. 	������������������ Szivárvány Óvoda farsang
Jegyelővétel és bővebb információ a 422-137-es telefonon vagy a
muvhaz@jaszfenyszaru.hu e-mail címen.
Szeretettel várjuk az új évben is vendégeinket! Az intézmény dolgozói nevében áldott ünnepeket és sikeres új esztendőt kívánunk!
Katinka

Színház a magyar kultúra napja
tiszteletére
Orvosi ügyelet az ünnepek alatt
Részlet az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. által az önkormányzatnak
eljuttatott közleményből, amely teljes terjedelmében olvasható Jászfényszaru honlapján: jaszfenyszaru.hu címen.
A 2013. decemberi ügyeleti rend az ünnepekre és munkanapáthelyezésekre
tekintettel az alábbiaknak megfelelően alakul a hatályos jogszabályok, a
Szolgáltatásra vonatkozó hatályos szerződések és a népegészségügyi szakigazgatási szervi (volt ANTSZ) engedélyek alapján:
· december 20. pénteki munkarend szerint 12-08
· december 21. (december 27., péntek helyett) 12-08
· december 23. munkanapi rend szerint 17-08
· december 24-29. ünnepi és hétvégi munkarend 08-08
· december 30. munkanapi rend szerint 17-08
· december 31. munkanapi rend szerint 17-08
· január 1. ünnepi munkarend 08-08
· január 2. munkanapi rend szerint 17-08
· január 3. pénteki munkarend szerint 12-08
A munkanapáthelyezésekből adódóan 2013. decemberében a karácsonyi
ünnepekhez kapcsolódóan 6 napos ünnepi és munkaszüneti időszak lesz
érvényben. Ez idő alatt az egészségügyi szolgáltatók is az ügyeleti rendnek
megfelelően fognak működni, ennek megfelelően az alapellátás mellett a
járóbeteg szakellátás, a fekvőbeteg ellátás, a gyógyszertárak és a mentés is
ügyeleti kapacitással lesz csak elérhető.

A könyvtár ünnepi nyitva tartása
2013. december 21. (szombat) zárva
2013. december 23. (hétfő) 8.30-12.00
2013. december 24-29. zárva
2013. december 30. (hétfő) 8.30-14.30
2013. december 31. (kedd) zárva
(belső munkák miatt a könyvtári szolgáltatások szünetelnek)
2014. január 2-3. internet szolgáltatás 9.00-12.00
(belső munkák miatt a többi szolgáltatás szünetel)
2014. január 6-tól a megszokott nyitva tartással várunk minden kedves
érdeklődőt! Az ünnepekre kívánunk meghitt, szép perceket, finom étkeket
és lelki feltöltődést!
Könyvtárosok

Kaviár és lencse
(vígjáték három részben)
A jászárokszállási Görbe János Színkör
előadásában a Petőfi bérlet 2. előadása
Helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Jászfényszaru
Ideje: 2013. január 18. 18 óra
Jegyek elővételben a könyvtárban és a szervezőknél
1.800, 1.500 és 1.200 forintos áron!
Szeretettel várunk mindenkit!
A szervezők

Újévi koncert
Január 11-én, szombaton 17 órakor a Váci Filharmonikus Zenekar
Farkas Pál vezényletével, valamint Pándy Piroska és Xavier Rivadeneira
operaénekesek népszerű Strauss-zenével, musical, operett és opera dalokkal várják újévi koncertre városunk közszolgálati dolgozóit, közösségi aktivistáit.
Belépés meghívóval. A meghívottakon túl az érdeklődő közönség
jegyeket 1.000 forintos egységáron korlátozott számban elővételben
vásárolhat a könyvtárban.
Katinka
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