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Jászfényszarun megnyílt az első megyei új típusú Kormányablak

Fotó: Menyhárt Éva

Megnyílt a Jászberényi Járási Hivatal
Jászfényszarui Kormányablaka. A fejlesztés
során a kormányablakok fizikai kialakítása
összekapcsolódott a városközpont értékmegőrző megújítási projektjével. A beruházás során a Kormányhivatal és a település önkormányzata harmonikusan tudott
együttdolgozni a közös cél érdekében, hiszen az önkormányzatoknak és a kormányhivataloknak nem versengeniük, hanem kiegészíteniük kell egymást – hangzott el az
ünnepségen. Az átadáson Dr. Biró Marcell
közigazgatási államtitkár, Dr. Kállai Mária
kormánymegbízott és Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármester mondott köszöntőt.
Február 10-én megnyílt a Jászberényi Járási
Hivatal Jászfényszarui Kormányablaka.
A fejlesztés során a kormányablakok fizikai
kialakítása összekapcsolódott a városközpont
értékmegőrző megújítási projektjével.
(folytatás a 2. oldalon)

Közmeghallgatás a Városháza dísztermében

Fotó: Menyhárt Éva

Önkormányzatunk képviselő-testülete február 12-én 17 órai kezdettel közmeghallgatást tartott a Városháza dísztermében, ahol a
szép számban megjelent érdeklődőket városunk polgármestere köszöntötte.

Győriné dr. Czeglédi Márta köszöntőjében kiemelte, hogy először ad otthont a felújított Városháza díszterme közmeghallgatásnak. Örömét
fejezte ki, hogy a megjelentek megcsodálhatják
(folytatás a 2. oldalon)

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Családtagjait 2014. március 14-én (pénteken)
17.00 órára a nemzeti ünnepünk tiszteletére tartandó koszorúzásra és ünnepi megemlékezésre a Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtár előtti parkba.
Ünnepi szónok: Erdei Gábor, a Jász Trió TV
szerkesztő műsorvezetője. Az ünnepségen
közreműködnek: Pelsőczy László színművész,
a helyi hagyományőrzők, huszárok, íjászok, a
városi énekkar, városunk diákjai, óvodásaink.
Az ünnepség végén a 48-as hősök emlékére
fáklyás felvonulás lesz a Városházához.
18.00 órakor a Díszteremben Faragó Annamária dokumentumfilmes, a Háború és lélek
című jászfényszarui ihletésű könyve bemutatására és a szerző Mire lehet büszke a magyar?
– Beszélgetés az ősnyelvről című előadására kerül sor. A könyvből részleteket idéz Pelsőczy
László színművész.
Kérjük koszorúzási szándékát az (57) 422137-es telefonszámon szíveskedjen jelezni.
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

dr. Voller Erika
jegyző
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Jászfényszarun megnyílt az első megyei új típusú Kormányablak
(folytatás az 1. oldalról)
A beruházás során a Kormányhivatal és a
település önkormányzata harmonikusan tudott együttdolgozni a közös cél érdekében,
hiszen az önkormányzatoknak és a kormányhivataloknak nem versengeniük, hanem kiegészíteniük kell egymást.
Dr. Biró Marcell a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára kiemelte: Magyarország 2010-ben fontos
lépésre szánta el magát, amikor a közigazgatási reformokba belekezdett. Az államtitkár
a közigazgatás megújításával kapcsolatosan
hangsúlyozta; az elmúlt évek során arra töre-

kedtek, hogy az emberek a lehető legközelebb
kerüljenek az államhoz. Az egyszerűsítési
program részeként az állampolgárok adminisztratív terheinek csökkentése, az általános ügyintézési határidő 30 napról 21 napra
csökkentése is jól példázza az ügyfélközpontúságot. Hozzátette; a szervezeti átalakításon
túl a közigazgatási kultúrát is meg kellett változtatni. További lépés a személyi állomány
átalakításán túl pedig a kormányablak-ügyintézők képzése volt. A szervezet átalakult,
a kormányablak-ügyintézők képzése zajlik,
egy újabb lépést pedig a most átadott Kormányablak jelenti, hogy az állampolgárok

Ügyintézés a Kormányablakban · Fotó: Menyhárt Éva

a megye első új típusú Kormányablakában,
Jászfényszarun is jól képzett ügyintézőknél
folyamatosan bővülő ügykörökben intézhessék ügyeiket.
Dr. Kállai Mária kormánymegbízott köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a városban a
közszféra, a civil szféra, a versenyszféra közös
érdeke a település, a településen élők boldogulása.
Ilyen volt az a projekt, amelynek keretében
a Polgármesteri Hivatal épülete is megszépült. A Jászfényszaru Városközpont Értékmegőrző Megújítása ÉAOP-5.1.1. pályázat
keretében a műemléki védelem alatt álló
polgármesteri hivatal épületének felújítását
összehangolták a kormányablakok fizikai kialakítását biztosító európai uniós projekttel.
A város fejlesztését szolgáló pályázat része
lehetett a Kormányablak kialakítása, a város
vezetése fontosnak tartotta a közigazgatás
fejlesztését. A rekonstrukció folyamán szakértők bevonásával jött létre az ügyfélváró, információs pont és elektronikus ügyintézésre
alkalmas ügyfélközpontok, valamint gyerekfoglalkoztató sarok.
Az elmúlt hónapokban az új Kormányablak
végleges kialakítása során a megyei Kormányhivatal és az önkormányzat harmonikusan
tudott együttdolgozni a közös cél érdekében,
hiszen az önkormányzatoknak és a kormányhivataloknak nem versengeniük, hanem
kiegészíteniük kell egymást. Ez a közös cél
pedig nem más, mint a polgárok szolgálata.
(Kormánymegbízotti Kabinet)

Közmeghallgatás a Városháza dísztermében
(folytatás az 1. oldalról)
a gyönyörű tűzzománcot, hiszen ki másé is
lenne ez a ház, mint a város lakosságáé. Ezt
követően az elmúlt év eredményeit, megvalósult beruházásait, a költségvetés sarokszámait
és az önkormányzat előtt álló feladatokat, kitűzött célokat ismertette.
Külön kitért az idősek otthonára, a rekreációs központ és sportcsarnokra, valamint óvodára, melyek bekerülési költségei a
költségvetési tartalékok között szerepelnek
ugyan, de nem azonnal kerülnek megvalósításra, hiszen meg kell teremteni a hosszú távú
fenntarthatóságukat is.
Tájékoztatta a résztvevőket arról is, hogy régiónkban négy kiemelt projekt van, és ebben
Debrecen és Karcag mellett ott van városunk

is, ami igen nagy eredmény. Végezetül kiemelte képviselőtársai munkáját és elmondta,
hogy mindaz, ami megvalósult a városban a
képviselő-testület tagjai, kollégái, az intézmények vezetői, valamint a civil szervezetek
segítő támogatásának köszönhető.
Dr. Voller Erika jegyző asszony tájékoztatójában ismertette a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával és fenntartásával kapcsolatos feladatokat, a járási hivatal létrejöttével
és a Kormányablak átadásával bekövetkezett
változásokat.
Beszámolt az elmúlt évi ellenőrzésekről, valamint tájékoztatást adott a közelgő választásokkal kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy az
eddigi hat helyett öt szavazókör fog működni. Már most arra kérte a jelenlévőket, hogy

nagyon jól nézzék majd meg, ki hol szavazhat, hiszen az Egészségházban már nem fog
szavazókör működni, helyette az új iskolában
kettő kerül kialakításra.
A beszámolók, tájékoztatók után az érdeklődők a helyi közügyeket érintő kérdéseiket,
javaslataikat fogalmazták meg a képviselőtestülethez.
Javaslatként hangzott el többek között a
járdák melletti területek fásítása, cserjékkel
történő beültetése, a város zöld felületének
növelése, valamint jelzőlámpák elhelyezése.
A lakosság részéről problémaként merült
fel a Gólya utca járdája, a Samsung okozta
zaj, illetve a tanyán élők megközelítésének
nehézségei.
Szöveg: Győrgyfiné Balogh Zsuzsanna

Újabb három településen szolgáltat a TRV Zrt.
Január 1-jétől újabb 3 településen szolgáltat a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt., így
összesen 207 településen látja el
a víziközmű-hálózatok üzemeltetését. Ezúttal
Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyékben
bővül a Társaság tevékenysége.
2013. november 1-je óta hat új településnek biztosít víziközmű-szolgáltatást a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., ami
újabb 13 000 fogyasztót jelentett. A kör most
tovább bővült, hiszen január 1-jétől a Társa-

ság Újlőrincfalva, Poroszló és Jászfelsőszentgyörgy településeken is átvette a vízi-közmű
szolgáltatást. Újlőrincfalván eddig is a vállalat
üzemeltette a szennyvíz-hálózatot, most már
a település ivóvíz-ellátásról is gondoskodik,
akárcsak Jászfelsőszentgyörgyön, míg Poroszlón a teljes víziközmű-szolgáltatást vehette át.
Az új csatlakozásokat követően a TRV Zrt.
összesen 207 településen, 6 megyében, 650
ezer fogyasztó ivóvíz ellátásáról, illetve a régió
mezőgazdasági és ipari vízigényéről gondoskodik. Szolgáltatási területe 2013-ban a ko-

rábbi hatszorosára nőtt, emellett a foglalkoztatottak létszáma is jelentősen emelkedett:
míg három évvel ezelőtt 248 dolgozója volt,
jelenleg 1040-en erősítik a munkavállalói
csapatot.
A csatlakozások kapcsán Hajdú Gábor, a
TRV Zrt. vezérigazgatója így nyilatkozott:
„Örömünkre szolgál, hogy újabb településeken üzemeltethetünk. A szolgáltató-váltást illetően részletes tájékoztató levelet küldünk az új
felhasználóink részére, melyben a legfontosabb
ügyfélszolgálati kérdésekre adunk választ.”
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület január hónapban
egy alkalommal tartott ülést, melyen meghozott döntéseiről az újság hasábjain ezúton adok számot az önkormányzati munka iránt érdeklődő olvasóknak.
2014. január 29.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a
város hatályos településrendezési eszközeinek egyes részterületekre (316., 317.,
318/3., 318/4. hrsz.-ú telkekre, a 472.,
473/1.,2., 478., 479/1.,2., 480/1., 480/2.,
485. hrsz.-ú telkekre, és a 911/71., 969/1.,
911/16. hrsz.-ú telkekre ) vonatkozó módosítása tárgyában lefolytatott egyeztetési,
véleményezési szakaszának értékeléséről
szóló előterjesztést tárgyalta meg.

hogy a vállalkozóval megkötött szerződés
megvalósításáról gondoskodjék.
A képviselő-testület az önkormányzat
mezőgazdasági, turisztikai és rekreációs
fejlesztési terveit támogató Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján kijelölte az
ajánlattevőket.
A Tanyafejlesztési Program keretében
a települési és térségi fejlesztések támogatására kiírt TP-1-2013 jelű felhívásra
benyújtott pályázat megvalósításához a
„Jászfényszarui tanyák fejlesztése eszközbeszerzéssel” tárgyú közbeszerzési eljárás
győzteseként az UMWELT Kft.-t (6724
Szeged, Rókusi krt. 90. II/6.) hirdette ki.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgár-

inak elbírálásáról, mely szerint a pályázat
képzési beszerzését eredményesnek nyilvánították, nyertesnek a Humán Aspektus
Kft.-t hirdették ki bruttó 2.696.000 Ft vállalt összeggel.
Jóváhagyták a 2013. év közbeszerzési terv
aktualizálásáról szóló előterjesztést, valamint az önkormányzat tervezett közbeszerzéseit tartalmazó 2014. évi közbeszerzési
tervet.
A képviselők elfogadták a Jászfényszaru
Városfejlesztő Kft.-vel kötendő szerződésre
vonatkozó javaslatot, mely alapján felhatalmazták a polgármestert a szerződés aláírására
a JCB munkagéppel történő munkavégzés
tekintetében, 8.500 Ft+áfa/óra (munkanapokon) díj ellenében.

Közmeghallgatás, 2014 · Fotó: Menyhárt Éva
Az abban foglaltakat tudomásul vette, és a
véleményezési eljárási szakaszt lezártnak tekinti, egyben döntött a további intézkedések
megtételéről.
A testület a város rendezési tervével összefüggésben megalkotta az év első rendeletét,
mellyel módosította a hatályos városrendezési
szabályokat.
Az ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-003 jelű,
„Jászfényszaru városközpontjának értékmegőrző megújítása” című projekt keretében
„Városmarketinggel a befektetés-ösztönzésért” című kiadvány elkészítésével – a
Közbeszerzési Bíráló Bizottságának nyertes
ajánlattevő kijelölésére hozott döntését elfogadva – az Art Média Kft.-t bízta meg,
bruttó 1.978.025 Ft összegű megbízási díj
jóváhagyásával. A képviselő-testület felkérte
Győri János Bertalan alpolgármestert arra,

mestert, hogy a győztes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg az árajánlatban
szereplő 8.748.906 Ft (+27% áfa) figyelembe vételével.
A képviselők az idősgondozás hatékonyabbá tétele érdekében a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtáshoz szükséges készülékek
megvásárlását a Gondozási Központ vezetőjének javaslatára szükséges mennyiségben
– maximum 50 db készülék erejéig – keret
jelleggel egyhangúlag jóváhagyták. A készülékek ára 23.000 Ft+áfa/db, 780 Ft+áfa/hó
szolgáltatási díjjal.
Döntöttek „A gyermekvállalás és a kisgyermekes munkavállalók támogatása
rugalmas munkaformák kialakításával a
Jászfényszaru Városi Önkormányzatnál”
című, és TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0826
azonosító számú pályázat képzési ajánlata-

A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár felújításának kivitelezésére nettó 15.000.000 forintot biztosított a 2014. évi költségvetésében.
A keret elkülönítésével egyidejűleg döntöttek a Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár felújításának kivitelezésére történő ajánlatkérésről is, meghatározva az
ajánlatkérésre meghívandó cégek körét.
Az önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a 2014. évi költségvetés többletigényeit, valamint a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár szakmai programokra
vonatkozó céltartalék igényeit, melynek
kiadási előirányzatára 8.020.000 Ft-ot különített el. Egyben jóváhagyta a szerzői jogdíjra előirányzandó 400.000 Ft összeg biztosítását a 2014. évi céltartalékában.
(folytatás a 4. oldalon)
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 3. oldalról)
A testület a tanyavillamosítás II. ütemére,
40 db ingatlan villamosításának többletköltségére, költségvetésében 8.178.000 Ft+áfa,
azaz 10.386.060 Ft összeget biztosított.
A képviselő-testület a Vasút-tanya területén 3 db ingatlan villamosítására költségvetésében 2.298.000 Ft+áfa, azaz összesen
2.918.460 Ft összeget hagyott jóvá, egyúttal
felhatalmazta a polgármestert a Hálózat Létesítési Megállapodás aláírására.
A Városháza belső parkolója világításának tervezési költségeire költségvetésében
165.000 Ft+áfa, azaz bruttó 209.550 Ft
összeg elkülönítésével felhatalmazta a polgármestert a tervezői szerződés aláírására.
Döntés született a Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatási időpontjának meghatározásáról,
mely szerint az 2014. február 12-én 17.00
órára került kitűzésre, a Városháza dísztermében történő helyszín megjelölésével. A
közmeghallgatás tervezett napirendjeként
a 2014. évi költségvetés bemutatása, a folyamatban lévő, benyújtott és elnyert pályázatok, fejlesztési tervek, elképzelések, valamint
az aktuális tájékoztatás került elfogadásra
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
előadásában.
Elrendelték a Gondozási Központ megvalósításának közbeszerzési eljárása megin-

dítását, mely szerint Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási
Központ megvalósulásának kiviteli munkáira
a közbeszerzési eljárás megindítása érdekében előírta, hogy a Közbeszerzési Bíráló
Bizottság Göndör Gábor közbeszerzési
szakértő közreműködésével készítse el az
ajánlattételi felhívást és terjessze elő a képviselő-testületnek jóváhagyásra.
A Zagyva Banda kérelmére vonatkozóan a
képviselő-testület 100.000 Ft (azaz százezer
forint) összegű támogatást biztosított a
2014. évi költségvetésében a Zagyva Banda
duplalemezes cd-jének megjelentetéséhez,
továbbá megrendelt 200 db cd-t a zenekartól 90.000 (azaz kilencvenezer forint)
értékben.
A képviselő-testület a jászfényszarui
kormányablak átadására figyelemmel jóváhagyta a Városfejlesztési Kft. által beszerzett berendezési, felszerelési tárgyak
8.355.475 Ft értékben történő megvásárlását, és a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Az önkormányzat a jelentős számú projektjére és beruházásaira tekintettel indokoltnak
találta folyamatos adózási és számviteli tanácsadói szolgáltatás igénybevételére megállapodást kötni Krajcsné Dezsőfi Katalin
bejegyzett könyvvizsgálóval 2014. február
1-jétől 2015. január 31-ig tartó határozott

időre. A képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert a megállapodás aláírására.
Döntöttek a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Felügyelőbizottságába történő
delegálásról, mely szerint a társulás következő társulási tanácsülésén támogatja Zsámboki Sándor 5126 Jászfényszaru, Petőfi Sándor
utca 9. szám alatti lakos felügyelő bizottsági taggá történő megválasztását a társulás
e tárgyban tartandó taggyűlése napjától
kezdve. A felügyelőbizottsági tag tisztségét
ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül látja el.
A képviselők elfogadták az ÉAOP-5.1.1/D09-2f-2011-003 jelű, Jászfényszaru városközpontjának értékmegőrző megújítása” című
projekt keretében „Régi Kaszinó és Vendéglő felújítása” tárgyú vállalkozói szerződés
kapcsán megállapított kötbérről szóló jelentést, és a képviselő-testület felkérte Győri
János Bertalan alpolgármestert arra, hogy a
gondoskodjék a kötbér érvényesítéséről.
Zárt ülésen több vételre felajánlott ingatlan
tekintetében döntöttek az ingatlanok adásvételének elutasításáról.
A Jászfényszaru Ipari Park Centrum Kft.től történő földvásárlás tekintetében hozott
korábbi döntés vonatkozásában felhatalmazták Győri János alpolgármestert a 05/169.
hrsz.-ú földterület adásvételi szerződéséDr. Voller Erika jegyző
nek aláírására.

Eredményes közbeszerzési eljárás a JIC Kft.-nél

Ilyen lesz a Vállalkozói Ház.

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. az ÉAOP-1.1.1/C12-k-2012-0001 azonosító számú, a „Jászfényszaru Ipari Park
komplex fejlesztése – I. ütem” című projektjének kivitelezője kiválasztására önkéntes közbeszerzési eljárást folytattunk le. A hirdetmény
2013 szeptemberében került közzétételre, 2 ajánlati részre vonatkozóan. 1. ajánlati rész: Vállalkozói Ház létesítése, 2. ajánlati rész: Ipari
Park infrastruktúra kialakítása, melyekre összesen 28 db ajánlat érkezett. Az év elején a közbeszerzési eljárást eredményesen lezártuk. A
nyertes Ajánlattevő mindkét ajánlati rész tekintetében az FK Raszter
Zrt. (Székhely: 3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73.).
A szerződéskötés 2014. január 31-én megtörtént, a munkaterületet
átadtuk, a kivitelező felvonult, az építkezés megkezdődött. A beruházás várhatóan 2014 őszén fejeződik be.
Mészáros Anita projektmenedzser
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

Nádvágás és ajándék halak

Nőnapi meglepetés nem csak nőknek!

Ahhoz, hogy a következő évben friss, új, egészséges nád legyen,
évente szükséges levágni a régit. Vállalkozó segítségével befejeződött
a horgász tavak rendbetétele. A szigeteken azonban meghagyták a régi
nádat, hogy a madarak fészkei megmaradjanak.
A Béke Horgászegyesület 22 mázsa átlag 25 dkg-os kárászt telepített.
A rákóczifalvi Sil-tok Kft.-től ajándékba kapott két kád 1 nyaras
pontyot, amit a kalapgyári tavakban helyeztek el.
Várhatóan februártól a horgász napijegy a Szabadság úton, a kerékpár üzlet mellett nyíló lottózóban vásárolható meg Csaba Jánosnál.
Bővebb információ: www.bekehorgaszegyesulet.hu
Csaba János információi alapján: Katinka

KOSÁRFONÓ NAPOT
szervezünk Jászfényszarun,

a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban
március 8.-án, 9-16 óra között (1 óra ebédszünettel).
Ezen a napon előreláthatólag
kettő kis kosarat (vagy egy nagyobbat) fonunk meg!
A foglalkozásokat vezeti Kovács Zoltán kosárfonó
Részvételi díj: 5.000 Ft/nap (az anyagköltséget is tartalmazza!)
A foglalkozás min. 10 fő jelentkező esetében indul!
Előzetes jelentkezés: a művelődési házban
(e-mail: muvhaz@jaszfenyszaru.hu, telefon: 422-137).
Egyéb információ: 20/579-7178 (Kovács Zoltán).
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Választások 2014
Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország köztársasági elnöke kitűzte
az országgyűlési képviselők 2014. évi választását. A szavazás napja 2014. április 6. (vasárnap), a szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
Az elmúlt napokban, február 17-éig minden választópolgár megkapta a névjegyzékbe
való felvételről az értesítőt. Akinél ez nem
történt meg, a helyi választási irodában kaphat tájékoztatást.
Településünkön a helyi választási iroda a városháza épületében, a hatósági csoport anyakönyvi irodájában található, ügyfélfogadási
időben, pénteki napokon 16.00 óráig.
Az értesítő második oldala fontos útmutatókat tartalmaz, melyeket kérjük, szíveskedjenek elolvasni! Most néhány, településünket
érintő jelentős változásra hívjuk fel szíves figyelmüket.

Az előző választásokhoz képest az eddigi hat
szavazókör helyett öt szavazókör fog működni, melyek területi beosztását a cikk folytatásaként találják. Megszűnt a Rimóczi-kastélyban az 1. számú szavazókör. A változás a
választási eljárásról szóló törvényből adódik,
melynek alapján egy szavazókörre mintegy
600, legfeljebb 1500, a központi névjegyzékben szereplő választópolgárnak kell jutnia.
Kérjük a Tisztelt Választópolgárokat, hogy
ne a megszokott helyre menjenek voksukat
leadni, hanem az értesítőn feltüntetett szavazókörbe. Másik fontos változás még ezen túl,
hogy az orvosi rendelő felújítása miatt az 5.
számú szavazókör az új általános iskolában
fog működni ideiglenesen, a beruházások
elkészültéig.
Szintén nagyon fontos, hogy a szavazáson
a választópolgár személyazonosságát a megfelelő érvényes okmányokkal igazolja. Itt azon
választópolgárok figyelmét hívjuk fel, akiknél
az utca elnevezése változott. Amennyiben
eddig nem tettek eleget a lakcímigazolványuk kicserélése iránti kötelezettségüknek,
feltétlen tegyék ezt meg, mert érvénytelen
lakcímmel nem szavazhatnak. A lakcímigazolványban szereplő címnek egyezőnek kell
lennie a névjegyzékben szereplő címmel. Az
okmányirodában a lakcímigazolvány cseréje
ingyenes.
Azokat a választópolgárokat, akik időközben lakcímet változtatnak vagy választójogot
szereznek, illetve elveszítik választójogukat,
a választási iroda értesítő megküldésével tájékoztatja.
A helyi önkormányzati választások előkészítése során meghatározásra került a helyi
önkormányzati képviselő-testület tagjainak
száma, mely a 2014. január 1-jei lakosságszám alapján 8 fő.

Helyi Választási Iroda
SZAVAZÓKÖRÖK JÁSZFÉNYSZARUN
1. számú szavazókör:
„Új” általános iskola, Szabadság út 32.
Ehhez tartozik: Álmos út, Bethlen Gábor út, Búzavirág utca, Csalogány
utca, Csokonai út, Damjanich út 1-25.-ig és 2-10.-ig, Gólya utca, József
Attila út, Kozma út, Nefelejcs utca, Rákóczi út, Somogyi Béla út, Szabadság
út 16-80.-ig, Szegfű utca, Tiszavirág utca, Vörösrózsa utca, valamint a külterületi tanyák.
2. számú szavazókör:
„Régi” általános iskola, Szabadság út 2.
Ehhez tartozik: Ady Endre út, Akácfa utca, Attila út, Bacsó Béla út, Bajza
út, Damjanich út 12.-től végig a páros házszámok és 27.-től végig a páratlan házszámok, Dózsa György út, Honvéd út, Katona József utca, Kiss
Ernő út, Kossuth Lajos út, Lehel út, Madách Imre út, Nyár utca, Szabadság
tér, Szabadság út 1-17.-ig és 4-14.-ig, Széchenyi út, Szent E
 rzsébet utca,
Szentcsalád tér, Tavasz utca, Virág utca, Vörösmarty út 1-9.-ig és 2-6.-ig.
Ebben a szavazókörben szavazhatnak azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott település megnevezését tartalmazza.
3. számú szavazókör:
Művelődési ház, Szent István út 1.
Ehhez tartozik: Arany János út, Bajcsy-Zsilinszky út, Budai Nagy Antal utca, Csaba utca, Dugonics utca, Huszár út, Kismalom utca, Kőrösi
Csomautca, Liliom utca, Rózsa tér, Szabadság út 21-77.-ig a páratlan
házszámok, Szent István út, Szikra utca, Szivárvány utca, Táncsics Mihály
utca, Tompa Mihály utca, Vasvári Pál út, Viola utca, Vörösmarty út 8.-tól
végig a páros házszámok és Vörösmarty út 11.-től végig a páratlan házszámok, Zöldfa utca.
4. számú szavazókör:
Pappkastély, Szabadság út 77.
Ehhez tartozik: Árpád út, Árvíz út, Bercsényi Miklós út, Bocskai István
tér, Corvina utca, Dobó István út, Dobó Katalin út, Hunyadi János út,
Mátyás király út, Móricz Zsigmond utca, Petőfi Sándor utca, Szent László
út, Szűcs Mihály utca, Vásárhelyi Pál út.
5. számú szavazókör:
„Új” általános iskola, Szabadság út 32.
Ehhez tartozik: Aradi utca, Deák Ferenc utca, Déryné utca, Eötvös
Lórántutca, Erkel Ferenc utca, Fecske utca, Gyöngyvirág utca, Hangsugárzó utca, Ifjuság utca, Jókai Mór utca, Kassák Lajos utca, Kinizsi Pál út,
KölcseyFerenc utca, Liszt Ferenc utca, Mező utca, Mikszáth Kálmán utca,
Orion utca, Pipacs utca, Samsung tér, Szabadság út 79.-től végig a páros
házszámokés 82.-től végig a páratlan házszámok, Televízió utca, Vajda
János utca, Wesselényi Miklós út, Zrínyi Miklós út.
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Játékgyűjtés a gáti óvoda számára
kulturális jellegű kapcsolaton. A közel 3.400
fős település jórészt magyarlakta, a lakosság
85-90%-a magyar anyanyelvű.
A faluban élők nem élnek fényűző életet, a
gyerekek részére pedig a legkisebb ajándék is
nagy ajándéknak számít.
Ebből a tényből kiindulva, a testvérvárosi
kapcsolatot így is erősítve, a város vezetésének kezdeményezésére még 2013-ban elindítottuk azt a játékgyűjtést a gáti óvoda számára, amely során az adományozásban nem csak
a felnőttek lelték örömüket, hanem a gyerekek is szívesen váltak meg egy-egy kedves
játékuktól azért, hogy örömet szerezhessenek
kis testvérvárosi barátaiknak.
A gyűjtés koordinációját a TÁMOP-5.3.6.
„Utánunk a közösség – komplex telep-program Fényszarun” című program keretein
belül létrehozott Teaház dolgozói végezték
és közreműködtek a helyi általános iskola pedagógusai is.
Az akcióban a település lakosai hovatartozás nélkül, együtt, közös gondolkodással, jó
szívvel segítettek, hiszen a gyerekek öröme
minden bajt és bánatot felülír.
Jászfényszaru lakosai egyetlen nap alatt,
példaértékű összefogással, önzetlen segítségnyújtó készségükről tanúbizonyságot téve, 9
nagy doboznyi játékot gyűjtöttek össze de
cember 11-én.
A jászfényszarui színjátszók évek óta barátságot ápolnak Gát település színjátszóival, így
az évek alatt egyre közelebb került egymáshoz

a két település. 2013. augusztus 20-án a két
település testvérvárosi megállapodást írt alá,
mellyel az együttműködés már túlmutat a

A kollégák által kiszállított játékok fogadtatása örömteli volt, jól eső érzéssel adtuk át
az adományt.
a Teaház munkatársai

EU élelmiszersegély program
Jászfényszaru Város Önkormányzata 2013. évben is sikeres pályázatot nyújtott be a Gyermekétkeztetési Alapítvány által kiírt és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által szervezett

„EU Élelmiszersegély 2013” elnevezésű pályázatra. A 2013-ban elnyert élelmiszereket 2014. február 17-én kaptuk meg.
Az élelmiszersegélyből 250 hátrányos helyzetű személy részesült támogatásban. Az alapítványtól 2610 kg tartós élelmiszert vehettünk át,
amely BL55-ös lisztet, 4 tojásos rövidcső száraztésztát, darálós kekszet
és kristálycukrot tartalmazott. Az élelmiszerek szétosztására 2014. február 18-án került sor. A rászoruló személyek névsorának összeállításában Jászfényszarun hátrányos helyzetű családokkal foglalkozó szakemberek nyújtottak segítséget, az alapítvány által meghatározott feltételek
alapján. Az élelmiszerek szállításában Annus Gábor a TAMATI 21 Bt.
vezetője, a 250 csomag elkészítésében a START munkaprogram 5 dolgozója és a Gyermekjóléti Szolgálat működött közre.
„Az Európai Unió által finanszírozott EU Élelmiszersegély programot a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal szervezi. Az országos program
keretében az EU-s forrásból előállított élelmiszereket az MVH a vele –
nyertes pályázat alapján – szerződött segélyszervezetek, így a Gyermekétkeztetési Alapítvány közreműködésével juttatja el a magyarországi rászorulok részére.”
Köszönöm a pályázat sikeres megvalósulásában résztvevőknek,
közreműködőknek a munkáját a rászoruló családok nevében is!
Pető Erika családgondozó
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Korszerű digitális eszközökkel felszerelt
Samsung SMART School nyílt Jászfényszarun
Budapest, 2014. január 23. – Megnyitotta kapuit Jászfényszarun a Jászfényszarui
Önkormányzat és a
Samsung Electronics
Magyar Zrt. példaértékű együttműködésének eredményeként megvalósult különleges oktatási központ, a Samsung SMART
School, amely korszerű digitális oktatási
eszközeivel járul hozzá Magyarország versenyképességének és az oktatás színvonalának javításához. Az intézményben máris
több mint 100 tanuló vesz részt rendszeres
tanórákon, és ez a szám a jövőben emelkedni fog.
A Samsung Electronics Magyar Zrt. hazai
működésének kezdete óta felelős vállalatként
van jelen Magyarországon. Ennek legújabb
állomása a Samsung SMART School megnyitása Jászfényszarun, amely a vállalat tervei szerint a Jászság legkorszerűbb oktatási
intézményévé válhat rövid időn belül. Az iskolának a Jászfényszaru Önkormányzata által
biztosított, patinás, ugyanakkor az oktatási
céloknak megfelelően felújított, és a legmodernebb Samsung technológiával felszerelt
Rimóczi-kastély ad otthont.
„A kormányzati törekvésekkel összhangban a Samsung Electronics Magyar Zrt. ma
egy olyan komplex iskolai informatikai oktatási központot adott át, mely példaértékű.
A jászfényszarui kisiskolásoknak lehetőségük
van a Samsung SMART School révén digitális
írástudás elsajátítására, melynek elterjesztése,
– illetve a digitális írástudatlanság felszámolása – az egyik legfontosabb kormányzati törekvés – mondta el a megnyitón Vályi-Nagy
Vilmos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
infokommunikációért felelős államtitkára. –
Informatikai tudás, informatikai oktatás nélkül elképzelhetetlen a nemzetgazdaság növeke-

A Jászság legkorszerűbb oktatási intézménye lehet
dése. Hazánk fejlődése akaratlanul is összefügg
az informatika fejlődésével és erre alapozva az
informatikai szemlélet fejlesztését már általános
iskolában el kell kezdeni, hiszen csak versenyképes tudással lehet versenyképes gazdaságot
építeni.”
„Vállalatunk világszerte támogatja, hogy a
tanárok és diákok minél szélesebb körben használhassák és előnyükre fordíthassák a legújabb
technológiákat az oktatásban. A 2013 óta 19
európai ország mintegy 140 iskolájában létrejött Samsung digitális osztálytermek integrált
oktatási megoldást kínálnak, és lehetővé teszik
az európai fiatalok számára, hogy azonos mértékben részesüljenek oktatásban és szakképzésben” – mondta el a Samsung SMART School
hivatalos megnyitóján dr. Facskó István, a
Samsung Electronics Magyar Zrt. elnöke.
„A Képviselő-testület mindig a legjobb befektetésnek tartotta az oktatás fejlesztését Jászfényszarun. Az épület biztosítása, a projektben
való részvétel megtiszteltetés a városnak, ezért

Tabletek, interaktív táblák segítik a tanulók oktatását

a kastély felújításán, biztosításán túl a működtetésben is részt vállal az önkormányzat. Nagy
örömünkre szolgál, hogy a Rimóczi-kastély a
tudás fellegvára lehet a térségben” – tette hozzá
Győriné Dr. Czeglédi Márta, Jászfényszaru
polgármestere.
A Samsung SMART Schoolban egyrészt
8-13 éves korú általános iskolás gyermekeket,
másrészt munkanélküli fiatalokat oktatnak,
képeznek. A jászfényszarui általános iskolából érkező gyermekek olyan új, a digitális
technológiára épülő tanulási módszereket
sajátítanak el, melyek segítségével bármely
területen – legyen szó természettudományokról, nyelvekről vagy éppen irodalomról
– hatékonyabban szerezhetnek új ismereteket. Az általános iskolai oktatási programban összesen kilenc jászfényszarui pedagógus
vesz részt, akik heti 19 órában tanítanak 95
gyermeket. A két tanteremben, amely ös�szesen 35 db Samsung Galaxy Note 10.1
2014 Edition tablettel és két darab Samsung
interaktív táblával van felszerelve, magyar,
matematika, egészségtan, kémia, biológia,
földrajz, angol és informatika kerettantervi és
szakköri tanórákat tartanak.
A Samsung SMART School tantermeiben
rendelkezésre álló technológiai újdonságok
képesek több oldalról támogatni a tanárok által eddig is alkalmazott oktatási módszereket,
kiegészítve azokat lényegesen több interaktivitással, motiváló képanyaggal, játékos tevékenységgel. Az interaktív táblán és WiFi-n
keresztül egyszerűen bemutathatóvá válnak
az oktatás során használt internetes oldalak,
demonstrációs médiaelemek, amelyeket a tanárok az órák előtt, vagy a tanulók az órán
készítettek. Továbbá, a diákok a tantermekben rendelkezésükre álló táblagépeken kísérletezhetnek, felfedezhetik és alkalmazhatják
az egyes témakörökről tanultakat az azokra
készült alkalmazásokon keresztül, valamint
különféle módokon jegyzetelhetnek is.
(folytatás a 8. oldalon)
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Korszerű digitális eszközökkel felszerelt
Samsung SMART School nyílt Jászfényszarun
(folytatás a 7. oldalról)
A Samsung SMART School felnőttképzést
is nyújt egy olyan, bárki számára elérhető
digitális technológiákra és elektronikai ismeretekre épülő három hónapos, 192 órás tanfolyam keretében, amely a munkanélküliek
elhelyezkedési esélyeit javítja.
Az elméleti és gyakorlati órákat a jászberényi Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium tanárai tartják. A gyakorlatorientált képzés során
a hallgatók megismerik a széleskörű Samsung
készülékek professzionális használatát, valamint szervizelését.
Ezen felül ügyfélismereti, biztonságtechnikai, és a munkaerőpiacon elvárt készségeiket
is fejlesztik a képzés során, így növelve elhelyezkedési esélyeiket.
Az iskolát Vályi-Nagy Vilmos, infokommu
nikációért felelős államtitkár, Lee Kyu-Jin, a
Samsung Electronics Magyar Zrt. elnöke, dr.

A Samsung SMART School felnőttképzést is nyújt
Facskó István, a Samsung Electronics Magyar
Zrt. elnöke, Győriné Dr. Czeglédi Márta,
Jászfényszaru polgármestere, és Nam Kwan-

Pyo, a Koreai Köztársaság budapesti nagykövete adták át a mai napon.
Kép és szöveg: Samsung Sajtóközlemény

Samsung Családi Szoba nyílt
a hatvani Albert Schweitzer Kórház szülészeti osztályán

Belső tér
Hatvan, 2014. január 14. – A Samsung
Electronics Magyar
Zrt. a hatvani Albert Schweitzer KórházRendelőintézettel együttműködve családi
szobát hozott létre a szülészeti osztályon.
A Samsung Családi Szoba olyan egyágyas
pihenő, ahol a kismama a szülést követően
a legkorszerűbb, minden igényt kielégítő
Samsung termékekkel felszerelt helyen pihenheti ki a szülés fáradalmait.
A Samsung 2012 tavasza óta működik
együtt a hatvani kórházzal, a Családi Szoba
ötlete pedig 2013 novemberében született
meg. A 3,5 milliós forintból megvalósuló
projekt keretében egy kórtermet alakítottak

Konyhasarok
át egyágyas pihenővé. A kismamák kényelme
érdekében külön bejáratú fürdő és konyhasarok is helyet kapott a kórház higiéniai előírásainak maximálisan megfelelő, új burkolattal,
tapétával és bútorokkal is felszerelt szobában.
Mivel a szobában kinyitható kanapé is várja a kismamát és a többi látogatót, így akár
az apuka is ott tud aludni. A szobát minden
igényt kielégítő Samsung elektronikai berendezésekkel (TV, hűtő, mikró, légkondicionáló) látták el.
„Vállalatunk elkötelezett a magyar egészségügy támogatása, fejlesztése iránt, ezért – a
régióban egyedülálló módon először – családi
szoba létrehozásával segítette a hatvani kórházat. Mindez egyrészről vonzóbbá teszi a kisma-

mák és családjaik részére a szülészeti osztályt,
másrészről passzív jövedelemhez juttatja azt.
A Samsung pedig az egészségügy támogatása
mellett a munkavállalóinak is kedvez, hiszen
megtéríti a szoba igénybevételének teljes költségét, ezzel pedig egy plusz egészségügyi hozzájárulást nyújt” – mondta el a Samsung Családi Szoba hivatalos átadóján Kyu Jin Lee, a
jászfényszarui Samsung gyár elnöke.
A Samsung Családi Szoba már nyitva áll a
kismamák előtt. A jászfényszarui Samsung
gyár dolgozói ingyenesen vehetik igénybe
annak szolgáltatásait. Mások számára a szoba
napi használati díja 10.000 Ft.
Kép és szöveg:
Samsung Sajtóközlemény
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Februári beszámoló a Teaházból
Utánunk a közösség – komplex telep-program Fényszarun.
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0062
Februárban is zsibongott a Teaház a programokra látogatók sokaságától, hiszen rendezvényeink közül a gyerekek és a felnőttek egyaránt
találhattak kedvükre való elfoglaltságot. Mind a „szórakoztató” programokon, mind a szakmai rendezvényeken nagy volt az érdeklődés.
A Játszóházak lebonyolítását ezúttal a helyi óvónők segítették. Az
óvodapedagógusok által tartott rendezvényeket a farsangi készülődés
szelleme járta át. Több ízben készítettek a részt vevő gyerekekkel farsangi álarcokat és bohócfigurákat.
Csináld Magad Klubunk tagjai kötőtű nélkül tanulhattak meg sálat és sapkát készíteni, a kartonkötés technikájával.
A február 6-i Gasztro Klub résztvevői úgy döntöttek, hogy nem várnak a nyári szezonig, hanem már februárban megtanulják egymástól,
hogyan kell egy igazi strandolós fogást, a lángost elkészíteni. A strandétel tésztáját nem csak hogy saját kezűleg gyúrták, de ezúttal virslivel
is megtöltötték. A klubtagok a tálaláskor tejföllel megkenve, jóízűen
fogyasztották el a lángost.
A Hely-történet Klub tagjaival a város történetének felkutatásán
dolgozunk, összegyűjtjük a régi hagyományokat, szokásokat, felelevenítjük a településen élt és mindenki számra emlékezetes jellemvonásokkal rendelkező személyeket. A gyűjtés módjából és a dokumentációs tevékenységekből következően február hónapban módszertani
felkészítés zajlott, melynek során a klubtagoknak lehetősége nyílt elsajátítani a fotózás fortélyait. A felkészítés márciusban is folytatódni fog,
hiszen a kamerázás és a vágás folyamatának ismeretére is szükségük
lesz a programelem résztvevőinek.
Örömmel tapasztaljuk, hogy Közbeszéd és egyéni felelősség című
rendezvényünk iránt egyre nagyobb az érdeklődés. A klub fő témája
februárban a verbális önvédelem volt. A program résztvevői annyira eltérő nézetekkel rendelkeznek e témát érintően, hogy kifejezték
igényüket arra, hogy a márciusi rendezvényen is folytatódjon a megvitatása.
A projekt megvalósítása szempontjából kiemelkedő fontosságú,
hogy a február 13-i foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot követően,
február 17-én a Türr István Képző és Kutató Intézet szervezésében 10
fővel elindult a Betanított karbantartó munkás című képzés, melynek a Teaház biztosít helyszínt, továbbá február 24–én pedig 12 fővel
indult a Védelmi célú erdősávok – energiaerdők telepítője és fenntartója című képzés, melyet a Szegfű utca 7. szám alatti Közösségi
Házban oktatnak.
A Teaház befogadóképessége szempontjából immáron lassan eléri a
maximumot, ezért a programsorozatok zökkenőmentes folytatódásának biztosítása érdekében, a jövőben továbbra is fontosnak tarjuk a
helyi intézményekkel, illetve civil szervezetekkel való még szorosabb
együttműködést, melyet bizonyos szervezetekkel megállapodás-kötéssel kívánunk erősíteni.
A település lakosait, ahogyan eddig is, úgy továbbra is szeretettel várjuk programjainkra!

Játszóház

Gasztro klub

Hely-történet klub

Kartonkötés
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Előfizetés gyűjtése jászsági kiadványra
A Jász Múzeumért Alapítvány 2014 májusában, a Jász Múzeum fennállásának 140
éves évfordulója alkalmából tervezi megjelentetni Bathó Edit: A szőlő termesztése
a Jászságban című monográfiáját a Jászsági Füzetek című sorozat 51. köteteként. A
B/5-ös formátumú, keménytáblás, mintegy 220 oldalas, 150 fekete-fehér és színes
fotót tartalmazó könyv teljes áttekintését
és összefoglalását adja a jászsági szőlőtermesztés mintegy ötszáz évének.
A Jászság szőlőtermesztése igen nagy
múltra tekint vissza. A szőlőművelésre utaló első adatok a 16. század elejéről
maradtak ránk. A korabeli feljegyzésekből
és a hódoltság idejéből származó levelek
utalásaiból arra következtethetünk, hogy a
Jászságban a gyümölcs- és borkedvelő törökök honosították meg a szőlőtermesztést.
A helybéli lakosok, akik kezdetben csupán
művelői voltak a szőlőskerteknek, a 17.
század második felében – szultáni engedéllyel – maguk is szőlőt telepítettek. Ettől
kezdve jelentősen terjedt a szőlő telepítése
a jászok földjén.
A szőlőket kezdetben kötött, fekete talajba ültették, de tekintélyes szőlőmennyiséget telepítettek homokos területekre is. A
Jászság szőlőtermesztése a 19. század végi
filoxera járványt követően azonban soha
nem tudott teljesen talpra állni.
A 20. század elején létesített, magántulajdonban lévő, nagy kiterjedésű, virágzó
szőlőbirtokok helyébe az 1960-as évek közepén fellendülő szövetkezeti szőlőgazdálkodás lépett, amely az 1989-es rendszerváltozást követően rövid idő alatt megszűnt.

Napjainkban az egykori szőlőültetvények
helye parlagon áll vagy erdő borítja. A földek ismét magántulajdonba kerültek, de az
új gazdák már nem akarnak a szőlőműveléssel bajlódni.
A kisebb parcellájú, zárt kertként működő szőlők szintén az enyészeté lettek. A
fiatal generáció már nem ismeri a szőlőművelés fortélyait, de nincs ideje és türelme
sem hozzá.
A Jászságban napjainkban már nem beszélhetünk szőlőtermesztésről. Bár majd
minden jász településen van egy-két gazda, aki más vidékről (Gyöngyös és Eger
környéke) szerzi be a szőlőt, de helyben
dolgozza fel, s a bort forgalmazza vagy saját szükségletre használja fel. De a Jászság
nagy múltú szőlőtermesztését ma már csak
néhány út menti szobor, az elárvult szőlőskertek és az emlékezet őrzi.
A Jász Múzeumért Alapítvány a készülő
könyvre – a hagyományokhoz híven – most
is előfizetőket vár. A könyv előfizetési ára
3.000 Ft. Jászfényszarun előfizethető a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
könyvrészlegén, a Jász-Takarékszövetkezet
Jászfényszarui Kirendeltségén Hangosiné
Réz Máriánál, Görbe Jánosné Amálkánál
és Tóth Tibornál 2014. március 31-ig.
Egy kis helytörténet a fényszarui szőlőtermesztéssel kapcsolatban Kiss József
Jászfényszaru nagyközség földrajzi nevei I. Külterületi nevek 1981-es dolgozatából:
Jászfényszarun az 1883-as kataszteri térkép birtokrészletezési vázlata alapján az
Új-szőllő 244 k. hold 618 öl, a község ha-

tárának délkeleti része. A név ma is ismert.
Visszaemlékezések szerint a község a
lőrinckátaiaktól „egy bikáé, meg egy csődöré” vette meg a területet.
Az Ó-szőllő, de a községben Öregszűllő
volt használatos, 165 k. hold 126 öl területű volt. Bedekovich 1781-i térképén már
szerepel „meglehetős szőlleje…”
Rusai Pál (sz.: 1909, Jászfényszaru,
Széchenyi út 9.) 1980. 12. 28. és 1981.
01. 22. visszaemlékezése szerint: „Az Öreg
szőllő körül vót árkolva, meg garáddal körülültetve az árok partya.
Két szőllőkapu vót. Az egyik a Kalapgyár
meg a Nagy András háza között. A másik
a mostani Gólya utca végibe (Hornyák József Gólya út 26. és Rózsa János Gólya út
24. számú házak között volt a szőllőkapu)
Mind a két kapuná vót egy csőszkunyhó,
meg egy kút is. A szőllőkapu abbul át, hogy
két oszlop vót leásva. Köszte kollát vót. Egy
bilinccsel lelakatolta a csősz.”
Bakó Imre (sz.: 1913. Jászfényszaru, Vörös csillag út 7.) 1982. 07. 17. visszaemlékezése: „ A Kalapgyárná a szőllőkapu az úttú
10 méterre vót. Szélessége vagy 6 méter.”
Pető Sándor (sz.: 1888, Jászfényszaru,
Ady E út 31.) 1981. 02. 18 és 03. 09. vis�szaemlékezése:
„Emlékszem még, pegyig 80 esztendeje,
kidobolták, hogy hetfün, meg kedden az
Újszőllőbe, szerdán meg csütörtökön az
Öregszőllőbe lesz a szüret. Nagy ünnep
vót. Süttek, főztek. A szüret ügyibe a bíró
intézkedett. Általában október elejibe vót
a szüret. 1913. júniusában a községben 12
szőllőőr volt.”
Tóth Tibor

Egy szüreti felvonulás résztvevői

Színházi szervezés

Szüreti felvonulás Jászfényszarun. A sor elején a második páros
Ágoston Mária és König (Kuti) György, a kép a negyvenes évek elején készült.
Fotó: FÉBE archívum

A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre
Budapestre az Átrium Film-Színházban a
Budapesti Operettszínház társulatának előadására különjáratú autóbuszt indít.
A darab címe; Bársony Bálint-Lőrinczy
Attila: Amerikai komédia szvingjáték.
Főbb szereplők: Janza Kata, Dolhai Attila,
Bálint Ádám, Földes Tamás, Falusi Mariann, Felföldi Anikó, Brasch Bence. Jegyek:
4.300 Ft/db, buszköltség: 1.700 Ft/fő.
Jelentkezni: a +36-30/337-3336 mobilszámon lehet.
Tóth Tibor
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Egy gyermek megfigyelései és tapasztalatai az 1930-as években. I.
Darabos Pálné Gál Ágota, az Országos
Széchenyi Könyvtár nyugalmazott csoportvezetője a 2005. évi Jászsági Évkönyv Örökségünk fejezetében egy 17 oldalas visszaemlékezést írt a Jászfényszarun eltöltött tíz évében
megélt tapasztalatairól. Írását olvasva igen
értékes, olvasmányos helytörténeti dokumentumnak ítéltem, amely különösen fényszaruiaknak érdekes, hogy 75 évvel ezelőtt a
főút mentén kik laktak, hol, milyen középület, kereskedés, bolt állt. Egy emberöltő alatt
mennyit változott és változik napjainkban is a
település arculata. A tradíciókból mit sikerült
megőrizni és újat alkotni, ezt döntsék el az
újság olvasói, mert folytatásokban közkinccsé
tesszük Gál István tanító és Kertész Margit
szülők gyermekének írását. A szerző Budapesten él, férje Darabos Pál (1931–2012) a
MTA Könyvtárának nyugalmazott osztályvezetője, irodalomtörténész volt.
Darabos Pálné (képünkön) 2002-ben a
Tanítók emlékművének avatásakor – a családjából három Jászfényszarun tanító neve
is felkerült a halhatatlanok olvasókönyvébe
– köszönetét fejezte ki a tanítók emlékének
megörökítéséről. 2012. szeptember 1-jén a
tízéves évforduló kapcsán rendezett ünnepségen is jelen volt. A temetőbe, az emlékműhöz
évente ellátogat családjával emlékezve szeretteire, az itt eltöltött évekre.
Az évkönyvben megjelent írása így kezdődik: Jászfényszarun születtem 1931. augusztus 29-én. Később, amikor megtudtam, hogy
ez a nap 1526-ban a mohácsi csata napja
volt, örültem, hogy ilyen nevezetes napra
esett születésem ideje, bár gyászos dátum
volt, a magyar sereg teljes vereségével végződött. De térjünk vissza most a jelenbe! Mind
édesapám, Gál István, mind anyai nagyapám
Kertész János tanító, és nagynéném férje,
Jókits József is tanítóként kereste kenyerét.
Ez a családi háttér megalapozta erkölcsi tartásomat, és azt hogy nagyon korán nyitott
szemmel járjak a világban, megfigyeljek és
elraktározzak magamban mindent. Életemnek az az első tíz éve, amit Jászfényszarun
töltöttem gyermekkori emlékekkel, ízekkel,
illatokkal telt és tapasztalásokkal, amiket egy
gyerek megfigyel és meg is tanul. Egy városban elvész az ember, de a falun benne él a
mindennapi pezsgő életben szülei és nagyszülei révén. Sok ember vett itt engem körül,
és én nagyjából mindenkivel megtaláltam a
megfelelő hangot. Mindkét testvéremmel
együtt – egy húgomat és egy öcsémet – Palkovicsné Rózsika néni bábaasszony segített
erre a világra, és kedves Hortáver bácsi volt az
orvos. Akkor az asszonyok még otthonukban
szültek, és nagyanyám is segédkezett ehhez
a konyhában. Engemet testvéreim születése
előtt a Kertész nagyszülőkhöz vitt édesapám.
A húgom születése előtti este anyám így szólt
apámhoz: „Vidd a gyereket apámékhoz, és
anyám mielőbb jöjjön, majd hívd Rózsikát
és Hortávert!” Apám a nyakába vett, és úgy
vitt a havas úton. Világosan emlékszem a

Hold ragyogására, a havas tájra, a hó ropogására apám talpa alatt. Hideg volt. Jó volt
apám nyakában utazni. Bekopogott a nagyszülői ház ablakán, engem beadott és ment a
bábáért, meg a doktorért. Másnap késő délután hazavittek, mert 1935. december 5-én
Mikulásvárás volt, húgom december 5-én
született. Kicsiny, vörös képű baba volt sok
fekete hajjal – nekem nem tetszett. Vártam a
Mikulást, aki meg is érkezett, és én, a négyéves tudtam, hogy ez nem az igazi Mikulás,
hanem Márkus Mariska néni, az óvónő, szüleim és nagyszüleim barátja. Mikulás-ruhát
öltött magára, nagy süveg a fején, a kezében
püspökbotot tartott, és mégis! A gyerekeket
nehéz elámítani, bár ez szép szokás, az ajándék a Mikulás bácsitól, a fogadkozás, hogy
jók leszünk.

Szerettem ezt a falut, ismertem, itt cseperedtem. Nagyközség, hallottam, ez, úgy tudom, a lakosság számától függ. Hány olyan
falu van Magyarországon, amelynek szinte
csak egy utcája van, esetleg még egy-két
utca még oldalt is nyílik. Jászfényszaru nem
ilyen volt! A főúttól jobbra és balra (alvégfelvég) szerteágazott. A falu főterét a községháza uralta, jól megépített, emeletes, masszív
épület. A községházán dolgozott anyai nagynéném (Kertész Ilona – a szerző) nagyapám
halála után jártam benne. A főjegyző Gyila
Ferenc barátságos ember, ő is mindig térdnadrágban járt, valószínűleg ez volt a modernebb divat akkor. Felesége, Sorbán Tekla nagyon elegáns, finom hölgy, pasztellszínekkel.
Mindenki Tutus néninek hívta a faluban. Két
fiuk volt: Barna és Feri. Tutus néni mamája is
velük lakott. Számukra egy hosszú pad volt
a templom szentéjében beállítva, oda jártak.
Én – megvallom – kicsit irigyeltem őket,
hogy olyan közelről figyelhetik a szentmise
menetét, de hát ez az ő privilégiumuk volt. A
jegyző, Nagy Bertalan, felesége Búzás Emmi
néni. Két lányuk Márta és Mimi. Jártam oda
párszor velük játszani, de ők már hozzánk képest nagyobbak voltak. Finom habos kávéval
és mazsolás kaláccsal kínáltak.
A községháza mellett balra a parókia helyezkedett el. Nagyon gondozott, ápolt virágokkal tele a kertje. Nagyapám aktív korában
Hebrony Kálmán plébános vezette, de amikor már én jártam iskolába, akkor Székely
Alajos esperes plébános vezette az egyházat.

A parókiával szemben állt a templom. Szerettem idejárni, különösen két ember nagyságú szobrot figyeltem a mellékoltárokon: a
Jézus szíve szobrot, és Máriáét. Állt ott még
egy másik kedves szobor is, Szent Anna a
gyermek Máriával. Itt voltam elsőáldozó, és
mondhatom, ez nagyon ünnepélyes pillanat
volt. Mi, gyerekek ragyogtunk! Fehér ruha,
fehér fátyol és koszorú, és tiszta fehér lélek.
Hétévesnek lenni különben is nagyon jó, a
hétéves gyermekre már rávilágít a tudás első
sugara. Nemcsak játék, az értelem is besegít
abba, hogy szebb legyen ez a világ. Az ember
gyermeke hall erről-arról, és kezdi érdekelni,
hogyan is volt ez a történet, ez a történelem,
ki is volt Gárdonyi Géza. A katolikus templom mögött állt egy kisebb templom is, a zsinagóga. Ortodox templom volt, és nekem a
mi templomunk mellett kicsinek tűnt.
A templomkert nyári sétáink egyik célpontja volt. Kis oázis, benne az 1914-es honvéd
emlékmű. Elnéztem ezt a kőkatonát, nem
volt elszánt, harcra kész ember, inkább szomorú, lehajtott fejű, és zászlaja is meghajolt.
Lábszára lábszártekerccsel becsavarva, lábán
bakancs. Biztosan fázott, és félt kint a lövészárokban – gondoltam. A nevek ott mellette a
táblán! Sokan voltak, akik innen is életüket
adták a hazáért, mennyi eltékozolt élet!
A templomkert bal oldalán állt a Rimóczikastély hagymakupolás tornyával. Ma már ez
a torony nincsen meg sajnos (a visszaemlékezés megírásakor még nem volt – a szerző). Szép
látványt nyújtott, büszkélkedve emelkedett ki
a tájból: én magasra török, átnézek felettetek!
A főtér másik oldalán a leányiskola állt (ma
már ez sincsen meg). Földszintesen, furcsán,
ferdén ült az útra, talán ez okozta vesztét. Komikus volt. A községháza árnyékában kis üzlet
állt, a Hangya Szövetkezet boltja. A Hangya
Szövetkezet behálózta az egész országot. Magyar áru benne, és a gazdák itt beszerezhették
a szükségleteiket; minden volt benne, élelmiszertől kezdve a kapáig. A boltot akkor Farkas István vezette, felesége Kovács Ilus (Ilcsu
néni). Édesapám könyvelt a szövetkezetnek.
Pár kisebb ház, majd következett a Zagyva
felé vezető utca. De sokat jártunk rajta!
Itt a főtéren állt még a Giltler-féle nagyvendéglő. Nem akármilyen nagyvendéglő volt
ez! Ide színtársulatok is jöttek Pestről is, és
játszottak, különböző egyletek tanultak be
színdarabokat, és itt adták elő azokat. Volt
egy nagyterme, sokan elfértek benne, akik
szellemi kikapcsolódásra vágytak, de azok is,
akik szórakozni szerettek volna, mert nagy
bálokat tartottak itt. Anyámék is elmentek a
bálra, sőt Jászberénybe is átmentek, és ilyenkor nagymamánk vigyázott reánk. Giltler
bácsi szódavízgyárat is üzemeltetett, fia, Kaci,
aki dadogott, szállította lovas kocsival a szódavizet. Hozzánk is ő hozta és cserélte mindig
az üvegeket. Jászfényszarun tehát akkoriban
pezsgő életet éltek az emberek, nem gyepesedtek be saját szűk világukba.
A sorozatot gondozza: Tóth Tibor
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Versmondók figyelmébe!

Felhívás Jász Fény Vers- és Prózamondó Találkozóra
Városunk a május 1-jei város napja rendezvényeihez kapcsolódóan az idén 9. alkalommal
hirdeti meg a Jász Fény Vers- és Prózamondó
Találkozót.
A találkozó célja a jász öntudat, az összetartozás erősítése, egymás megismerése, a résztvevőknek szakmai segítségnyújtás a továbblépéshez.
A találkozót nem versenynek, hanem a költészet ünnepének szánjuk. Az idén a Jászkun
Redemptio Emléknapja (május 6) tiszteletére
szervezzük. Örülünk a kistérségünktől kívül eső
településekről érkező résztvevőknek is!
Helyszín: Jászfényszaru Városháza Díszterme (Szabadság tér 1.).
Időpont: 2014. május 4, vasárnap 9 óra.
Általános iskolás (10–14 éves korosztály),
középiskolás és felnőtt kategóriákban várjuk a
jelentkezőket.
A zsűri elnöke: Kiss László, a Magyar Versmondók Egyesülete elnöke.
A bemutatók után a zsűri két kiscsoportban
értékeli a hallottakat és lehetőséget ad a személyes beszélgetésre.

A díjakat a rendezőszervek szponzori felajánlásokból biztosítják. A résztvevők a számukra legkedvesebb művet mondhatják el, de örülnénk,
ha a szülőföld szeretete, a szabadság témáival is
találkoznánk a pódiumon, amelyet a zsűri külön díjaz majd. Költők megzenésített műveinek
előadásával is lehet nevezni!
Jelentkezés: április 23-ig, Bordásné Kovács
Katalinnál (cím: Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Könyvtár 5126 Jászfényszaru, Szent István
út 1., telefon, fax: 57/422-137, 70/4316113,
e-mail: muvhaz@jaszfenyszaru.hu)
Rendezők: Jászfényszaru Város Önkormányzata, Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Fényszaruiak Baráti Egyesülete, Bedekovich
Lőrinc Népfőiskolai Társaság Jászfényszarui
Drámapedagógiai Műhely, Színjátszók Baráti
Köre, Jászfényszaruért Alapítvány. A rendezvény
szakmai támogatója a Magyar Versmondók
Egyesülete.
A találkozóra nézőnek is szeretettel várunk
minden költészet iránt érdeklődőt!
Katinka

Ecsetre fel!

Felsős osztályok
figyelem!
Szeretlek Jászfényszaru címmel a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
festő pályázatot hirdet. A versenyre felső
tagozatos osztályok nevezhetnek e témához
illeszkedő csoportos alkotásaikkal.
A 70x50 cm-es műszaki kartonra elkészített tervezeteket 2014. április 2-ig, Jászfényszaru újbóli várossá avatásának 21. évfordulójáig lehet benyújtani a művelődési
házba. A pályamunkákat szakavatott zsűri
bírálja el. Az általuk kiválasztott legjobb
nyertes terveket (maximum 3) az osztályok 195x160 cm-es méretű farost lemezre
április 7–25-ig festhetik meg, amelyeket a
művelődési ház mozgó tükreinek hátuljára
rögzítünk. Az ehhez szükséges alapanyagot
biztosítjuk. A pályázat iskolai koordinátora
Bugyi István rajztanár.
A legjobb festményt alkotó osztály díja:
30 ezer forintos támogatás (buszköltség
átvállalásával) az osztálykirándulásukhoz.
A tervezeteket és a festményeket kiállítás keretében mutatjuk be a közönségnek.
A művelődési ház fenntartja a jogot arra,
hogy csak a megfelelő színvonalú pályamunkákat állítja ki és valósíttatja meg.
Bővebb információ: Bordásné Kovács
Katalinnál a művelődési házban.
Katinka

Versmondó körbe
hívunk!
2014. január 31-én a könyvtár összehívta a Gondolatolvasókör tagjait egy kellemes estére.
Téma: a dalszöveg volt. Fotó: Menyhárt Éva

Az 1% felajánlásáról
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
Köszönjük, hogy az elmúlt évben személyi
jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogatták szervezetünk céljait, munkáját!
Az Önök támogatása is segítette azt a munkát,
amellyel a népfőiskolánk jelentősen hozzájárult a Jászság, Jászfényszaru közösségi, szellemi
arculatának formálásához. Fontos volt az önök
támogatása ahhoz, hogy továbbra is megrendezhettük az Erzsébet napi kiállítást, vásárt, az Adventi Kávéház karácsonyi hangversenyt. Többen
csatlakoztak a szakmai programjainkhoz, résztvevői voltak a népfőiskolai rendezvényeknek,
kézműves foglalkozásoknak, mint (teljesség igénye nélkül) a Kerekítő, Varrókuckó, játszóház,
kosárfonás, informatikai képzések, népzenei
programok (Cimbaliband koncert, Zenei toborzók, Cimbalmok csatája, Czifra együttes és a
Zagyva Banda), Fő az Egészség, Jobb agyféltekés
rajzolás, Babamasszás stb.
Köszönjük azt a sok – egész éven át húzódó –, heti műhelymunkát, amellyel segítették

a programok megvalósítását, illetve hogy segítették több európai uniós pályázat előkészítését,
s amelynek eredményeként TÁMOP 3.2.13 kiírásra egy nyolc oktatási intézmény – közöttük
a jászfényszarui iskola és óvoda – összefogását
segítő projekt nyertessé vált. Jelenleg a programok megvalósítása zajlik.
Célunk továbbra is – az előző évekhez hasonlóan – segíteni a helyi közösség szerveződését,
információkhoz való hozzáférés lehetőségének
bővítését, a kiállítások megszervezése és a népfőiskola felnőttképzési tevékenység folytatása. A
Népfőiskolai Társaság akkreditált felnőttképzési
intézmény, Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2715. Kérjük Önöket, hogy továbbra
is támogassák személyi jövedelemadójuk 1%ának felajánlásával Társaságunkat!
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
adószáma: 18822197-1-16
Köszönjük a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai
Társaság nevében:
A Társaság elnöksége

A művelődési ház versmondó kör keretében segíti a jászfényszarui versmondók
felkészülését. Az első találkozó időpontja
március 3., hétfő 15 óra 30. A további időpontokat az érdeklődőkkel történt
egyeztetés után döntjük el.
Helye a művelődési ház emeleti klubterme. Vezeti Bordásné Kovács Katalin.
Csatlakozni bármikor lehet. Várjuk a
jelentkezőket!
Bővebb információ a 70/431-6113-as te
lefonszámon.
Katinka

A Magyar Nép tere
Brazíliában
A Jászok Egyesülete Sao Pauloban élő
tagja, Dobos Eszter írt saját blogján a
magyar honalapítás 1100. évfordulójára
állított helyi emlékműről. A tér elnevezése a brazilok és az ott élő magyarok közös
tisztelgése a magyar nemzet előtt. Bővebben, fotóval a Jászok Egyesülete facebook
oldalán: https://www.facebook.com/jaszok
egyesulete.hu
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Gyógynövény- és fűszerkert a ház körül 1.
Ki vagyok én?!
1935-ben születtem Szentendrén, ebben
a csodálatos kisvárosban, amelyet egyfelől a
Pilis hegység lankái, másfelől a Duna karol
át. A város közepén folyik keresztül a Bükkös
patak. Ennek festői partján laktam 22 éves
koromig. Úgy vélem, ez a környezet határozta meg pályámat és életszemléletemet.

A biológia-kémia középiskolai tanári diplomámat 1957-ben szereztem az Eötvös
Lóránd Tudományegyetemen. A következő
időszakban sokféle munkakörben dolgoztam, de mindenhol alapvető célom az volt,
hogy megismertessem és megszerettessem az
élő környezetünket. Tanítottam gyerekeket
és felnőtteket, foglalkoztam tervezéssel. Voltam országos biológia szakfelügyelő. Pályám
csúcsának azonban azt tekintettem, amikor
kidolgozhattam a környezeti nevelés alapjait
az alsó- és középfokú oktatásban. Ez a munka az Országos Pedagógiai Intézetben (OPI)
folyt. 1981-ben doktori vizsgát tettem. 1990
óta vagyok nyugdíjban, de még hosszú ideig
tanítottam a Budapesti Tanítóképző Főiskolán óraadóként.
Kapcsolatom Jászfényszaruval 1984 óta
folyamatos, akkor tanyatulajdonosokként,
valódi lakosok 1999 óta vagyunk illetve voltunk, mert a férjem, akivel 52 évig éltem
együtt, egy évvel ezelőtt elment. Azóta egyedül vagyok a három cicámmal és keresem a
régi önmagamat. Szerencsére sok jó szomszéd vesz körül, és van néhány igazi, szívbéli
jóbarátom is, akikre számíthatok, ha bajba
kerülnék.
Növénypatika, fűszerkert
Napjainkban úgy tűnik, hogy az emberiség
eddig még soha nem tapasztalt érdeklődéssel
fordul a gyógynövények világa felé. Úgy gondolom, hogy ez az érdeklődés az állandóan változó és rohamosan fejlődő világunkban az élet
megőrzésének, a „túlélésnek” igényével van
összefüggésben. Ha az érdeklődés fokozódásának okait vizsgáljuk, két alapvető tényezőt állapíthatunk meg. Az egyik az, hogy a valóban
hatásos patikaszerek rendkívül drágák, tehát
csak kevesen tudnak ezekhez hozzájutni. A másik ok, hogy a gyógyszereket rengeteg és ijesztő
mellékhatás kíséri. Nem véletlenül hangzott el
egy televíziós adásban szakemberek szájából az
a megjegyzés, mely szerint a betegek gyakran
nem a betegségük következményeként halnak meg, hanem halálukat gyógyszereik mel-

lékhatásai okozzák. Természetesen tisztában
kell lennünk azzal, hogy a súlyos betegségek
leküzdéséhez még hosszú ideig a kutatások
eredményeként létrehozott gyógyszerekre van
szükség. Biztató azonban az a jelenség, hogy
a gyógyszertárakban egyre több, csupán növények felhasználásával készült táplálékkiegészítő
és gyógyszer kapható. Ilyen például a Valeriána
relax alvássegítő készítmény, valamint a Máriatövisből (képünkön) előállított májvédő, méregtelenítő gyógyszerek.
A fentiekben érintett gondolatok vezették
városunk újságának szerkesztőségét, hogy az
önkormányzattal egyetértésben cikksorozatot
indítson a házak körül kialakítható gyógynövény- és fűszerkertekre. Megjegyzendő, hogy
a fűszernövények gyakran egyúttal gyógynövények is. Otthoni termesztésük nagymértékben elősegítheti az egészséges táplálkozás
feltételeit is. A cikksorozat első, beköszöntő
száma a kertjeinkben kora tavasszal fellelhető
gyógynövényekre hívja fel a figyelmet, a továbbiakban pedig a már most vethető fűszernövényeket ismerteti.

A cikk szerzője hangsúlyozni szeretné, hogy
tisztában van a Tisztelt Olvasó széles körű
gyakorlati és szakmai hozzáértésével, célja
csupán az ismeretek bővítése, gondolatok
ébresztése, valamint szeretné bemutatni az
ismertetett gyógynövények alkalmazásának
különféle lehetőségeit.
A következőkben rátérek a feladatok gyakorlati megvalósításának módjaira. Első feladatunk a kert kijelölése. Tegyünk egy sétát,
vegyük szemügyre a kert egészét, és jelöljünk
ki egy napsütötte helyen egy 3x6m-es ágyást.
Ha ez kerítés mellett vagy közelében van, akkor a kerítés és az ágyás között hagyjunk egy
kb. 3m széles területet szabadon. Ez lesz az a
terület, ahol a kertünkben előforduló gyakori
gyógynövények természetes módon megjelenhetnek kora tavasszal, például a nagycsalán és a pongyolapitypang.
Pongyolapitypang
A szakemberek azt mondják, hogy a pitypang értékes gyógyító hatása ellenére rendkívül igénytelen növény a termőhelyét illetően.
Valóban előfordul a járdakövek közötti földcsíkban vagy országutakat szegélyező poros
árokpartokon. Nagy tömegben viszont nedves réteken vagy gyümölcsöskertekben él. Ez

utóbbi esetekben kora tavasszal, április táján
tömegesen jelennek meg szép, sárga virágai,
és ezzel a szívderítő látvánnyal máris megjelenik gyógyító hatása. A növényre jellemző a
hosszú karószerű gyökér, a felszínen pedig a
levélkék tőrózsás szerkezetben helyezkednek
el. Később ennek közepén fejlődnek a virágok. Kora tavasszal, még a virágzás előtt, a
zsenge leveleket salátába keverve kitűnő C-vitamin-forrásként szolgál. A pitypangnövény
(képünkön) minden része gyógyhatású. A
gyökérből készült teához a gyökeret sérülésmentesen kell kiásnunk, és napon megszárítva használjuk fel. Ha ugyanis a friss gyökeret
megsértjük, kifolyik belőle a tejszerű nedv,
amelynek fontos alkotó vegyülete egy keserű anyag, amely a máj működésében játszik
fontos szerepet. Ugyancsak fontos ebben a
folyadékban a réz, mint ásványi anyag és a
cukorbetegek energiaforrására szolgáló inzulin. A gyökérből készíthető tea a vesekő és
epekő képződésének megelőzésére szolgál. Ez
a sajátosság feltehetően a növény nagymértékben vizelethajtó hatásának köszönhető. A
gyökérből készíthető tea esetében 3 dl vízben
egy kávéskanál aprított gyökeret 15 percig
főzünk. A megfelelő hatás eléréséhez naponta
egy liter teát kell meginnunk az esti órákban.
Epekő és epebántalmak esetén 30–40 gr levelet főzünk 0,5 l vízben 10 percig; lehűtve
és mézzel édesítve minden étkezés után meg
kell inni 3–5 dl-t. Itt szeretném megjegyezni,
hogy a gyógynövények teáinak eredményessége csak hosszabb idő után mutatkozik.

A cikksorozat következő számaiban folytatom a gyógynövények ismertetését és
termesztésük lehetőségeit, továbbá bemutatom a fűszernövények házi termesztésének
sokféleségét. Befejezésül szeretném felhívni
figyelmüket, hogy a fűszernövények közül a
metélőhagyma, a metélő petrezselyem, valamint a kínai hagyma /fokhagyma ízű/ már
rövidesen vethetők. Egyúttal felsorolom azokat a fűszernövényeket, amelyek eredményesen termeszthetők hazánkban, ezek magvai a
nagyobb szakboltokban már beszerezhetők:
kerti kakukkfű, orvosi zsálya, bazsalikom,
édeskömény, kerti macskamenta, közönséges
levendula, kerti körömvirág, izsóp, szurokfű,
borsmenta, ananászzsálya, kapor, tárkony,
borsikafű, rozmaring.
Vízy Istvánné dr. Egresi Julianna
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Új külterületi emlékhelyek létesültek
Kohári András tanító visszaemlékezése a szeptember 28-i rendezvényen
Néma főhajtással emlékezünk azokra, akik
tanítói elhivatottsággal lámpásként adták tudásuk legjavát a tanyai világban. Emlékezünk
azokra az akkori tanítványokra, akik eltávoztak az élők sorából. Az égi mezőkről néznek
ránk. Örülünk a kedves összejövetelnek, melyen a több évtizedes múltra emlékezünk. A
Homoktanyán élő gyerekek a szélrózsa minden irányából az iskolába igyekeztek esőben,
hóban, szélben, sárban, forró napsütésben

egy akarattal építettek gyermekeiknek, unokájuknak iskolát. Elismerés azoknak, akik
megvédték az épület megmaradását az 1970es évekig, amikor szétbontásra került az eredeti iskola, amely a dűlőúthoz közel állt. A
mai is álló iskolaépület 1954-ben létesült,
ekkor került külön épületbe az alsó és felső
tagozat, így volt biztosított az állandó délelőtti tanítás. Az eredeti iskolaépületben 1925ben az első tanító Horváth Mária, későbbi

A dűlő út mellett közvetlenül a Winkler Bertalanné által adományozott területen 1925-ben épült
az első iskola, melyben oldalt egy miséző részt is építettek. A tanterem szolgálta a hívek tartózkodási helyét, a miséző rész a tanítás alatt zsalugáterrel volt lezárva. Az iskolát 1970-ben bontották le,
akkor már nem volt tanítás az épületben
legtöbbször mezítláb. Gyermekzsivaj, kacagás töltötte be az iskola udvarát, tantermét.
Az 1925-ben megépített iskola Vinkler Bertalanné nemes adományának, felajánlásának
is köszönhető. Az iskola területét díjmentesen a család biztosította. Köszönet az akkor
itt élő egyszerű, de nemes lelkű embereknek,
akik a mindennapi nehéz munkájuk mellett

neve Haffner Dezsőné, lett. A Dunántúlról,
a határ széléről került ide, a tanyai iskolába.
Utána egy évig Kolb Győző, öt évig Zingai
Béla, hét évig Kiss Pál István, két évig Vastag
Mária, 1942-től öt évig Probocskai Zoltán és
felesége, tizenkét évig Rigó Mária, egy-egy
évig Adamcsek Imre, Gábris Anna, Görbe
Emánuel, Nagy Vilma, Zsámboki Berta-

lanné Győri Eta, két évig Ballagó Gyula, tíz
évig Kohári András és utoljára hét évig Varga
Jánosné volt az iskola tanítója. A tanítótól
a több évfolyammal való egyidejű foglalkozás áttekinthető, jól megszervezett oktatást
kívánt. Kezdetben az 1–3. és a 4–6. osztály
összevonásával délelőtt és délután történt az
oktatás. Amikor felépült a ma is álló új iskola,
csak délelőtt volt tanítás.
Jászfényszarun a háború előtt 1938-ban 18
nevelő tanított: kettő a Vasút-tanyán, kettő
a Homoktanyán, és 14 a belterületi iskolában. Magas szintű oktatás folyt, melyet az is
bizonyít, hogy 14 tanító kapott kiváló minősítést. A gyermekek létszáma magas volt.
A Homoktanyán Vastag Mária osztályába
53, Kis Pál István osztályába 54 tanuló járt.
A belterületen Pénzes Miklóshoz 69, Lung
Gizella osztályába 87, Gál István osztályába
86 tanuló járt. A tantestület több mint fele
férfi volt. A második világháború nem múlt
el nyomtalanul, a tanyai lakosok bunkerba
húzódtak. Kemény harcok folytak itt. Az iskola ekkor kórházként működött. Az itt álló
épület helyén egy kilőtt német tank állt. A
tanítói lakást kifosztották, utólag a tanyai
lakosok adták össze a legszükségesebb tárgyakat. A háború után lassan megindult az
élet. A tanteremben kéthetente vasárnaponként mise volt. Később filmvetítés, színjátszó
előadások, és gazdaképzés is folyt. 1954-ben
épült fel az új iskolaépület, melyre most az
emléktábla kerül. A homoktanyai iskolai tanítás 46 év után 1971-ben szűnt meg. Sok
szép emlék fűződik ide a tanyai iskola nehézségeivel, szépségével együtt. Befejezésül idézek Pál Ilona olimpikon, sportoló, tanártól:
„Nagyon szerettem itt lenni, remekül éreztem
magam.” A Homoktanyán eltöltött időkre
visszaemlékezve írta ezen gondolatokat.
A kézirat alapján szerkesztette: Tóth Tibor

Hetven éve történt

Ebédosztás a fronton, 1944-ben. Rusai József balról az első

Berze Lászlóné Vityukától (Bp.) kaptuk ezt
a képet, köszönjük. Egy hetven évvel ezelőtti
eseményt örökít meg. Nagybátyja, Rusai József balról az első katona. A fotó címe: 1944ben ebédosztás a fronton. Rusai József 1914ben született Rusai Imre és Harangozó Mária
szülők gyermekeként. Nős volt, felesége Palócz Terézia, házasságukból 1941-ben József
nevű gyermek született. 1942-ben vitték ki
a frontra, ahol híradós volt, mindig az első
vonalban szolgált. A Don-kanyarban vesztette életét 1944-ben. Neve a II. Világháborús
emlékmű kiegészítő gránitlapján is olvasható.
Tóth Tibor
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Megtaláltuk kultúráink hídját

Színház a magyar kultúra
napja alkalmából
A Petőfi bérlet 2. előadásán a magyar kultúra napját is ünnepeltük.
Bordásné Kovács Katalin, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója köszöntőjében emlékezett 1823. január 22-re, amikor is
Kölcsey Ferenc Csekén letisztázta a Himnusz kéziratát. Juhász Gyula:
A Himnusz és Ábrányi Emil: Magyar nyelv című verseivel idézte e nap
jelentőségét. Jászfényszarun is számos közösség élteti kultúránkat, és
nagy feladatunk ezt továbbadni a következő generációnak. Az önkormányzat jóvoltából a lehetőség a művészeti iskolával, a nagy múltú,
megújuló és újonnan alakuló csoportokkal ez adott. Polgáraink aktív,
önzetlen, mértékadó munkája nélkül azonban minden anyagi forrás
hiábavaló. Büszkék lehetünk arra, hogy nálunk jó földbe hull a mag,
és számos elhivatott követe van a kultúrának! „A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövőnek!” (Vörösmarty Mihály)
Fotó: Menyhárt Éva

Fotó: Menyhárt Éva

Nagy várakozás előzte meg a Koreai Kulturális Központ
jászfényszarui ajándék programját, melyet polgármester asszonyunk kezdeményezésére és közbenjárásával szerveztünk. Színházi előadás várt ránk úgy, hogy tudtuk, egy szót sem fogunk érteni
az egészből. Hétköznap este, január 16-án, csütörtökön 18 órakor
mégis megtelt a művelődési ház nagyterme. Mintegy 150 néző kísérte figyelemmel a Samsung által némileg ismert, ám számunkra
mégis idegen nép kultúrájának bemutatkozását.

A színészek egy rövid városismertetés után már negyed 4-től lázasan
készülődtek. A Városházán Győri János alpolgármester és dr. Voller
Erika jegyzőasszony, valamint Lovászné Török Magdolna és Zsámboki
Sándor képviselők fogadták a koreai delegációt, köztük a színészeket
kísérő Choi Seung-Jun urat, Jeongseon város polgármesterét, a Szöuli Digitális Egyetem professzorasszonyát és Kim Kyung Sang-ot, aki
fotósként kísérte a Koreából hazánkba látogató művészeket, és két
fotókönyvével (II. János Pál és St. Kolbe albuma) is megajándékozta
városunk könyvtárát. A programot megtisztelte jelenlétével Kwon Young Sup, a Koreai Kulturális Központ igazgatója és kísérete is.
A Jeongseon városban működő Arirang Színházi Társulat
„Yangbanjeon” című előadásán két férfi történetén keresztül megelevenedett előttünk a koreai népköltészet, hagyomány, ősi zene. Sajátos
előadásmóddal, énekkel, tánccal és nagyon erős színészi játékkal elénk
varázsolták kultúrájuk egy szeletét. S hogy mégis megértettük egymást, igazolja az álló vastaps, a csaknem 20 perces ráadás, a színészek
és nézők mosolya. Valami varázslat, a művészet ereje segített átlépni a
határokon, a korlátokon, és tényleg egymásba karoltunk, hogy megkeressük a béke útját. Köszönjük az élményt!
Katinka

A megemlékezés után a könnyű szórakozás köntösébe burkolózva
megelevenedett előttünk napjaink mindennapi emberének létküzdelme. A jászárokszállási Görbe János Színkör 17 éve alakult, és már 10.
alkalommal mutatkozott be a jászfényszarui nagyérdeműnek. A közel
150 főnyi lelkes közönség jókat kacagott és dudorászott a népszerű
olasz slágereket is megszólaltató Kaviár és lencse című vígjátékon.
A Petőfi bérlet harmadik előadásának időpontjáról kérjük, tájékozódjanak a helyi médiában.

Háború és lélek – könyvbemutató és előadás
2014. március 14-én 18 órától a március
15-ei ünnepség kísérőprogramjaként Faragó
Annamária tart előadást a városháza dísztermében. Az előadás címe: Mire lehet büszke a
magyar? – Beszélgetés az ősnyelvről
Az előadás után Pelsőczy László színművész
olvas fel részleteket a Háború és lélek című
könyvből.
Faragó Annamária
Jászfényszarui származású
szellemi szabadfoglalkozású
dokumentumfilmes.
Fontosabb filmjei, rádiós és televíziós munkái:
Rádiós műsor
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
témakörben készített rádiós műsorokért a
Magyar Rádió elnökétől nívódíjat kapott
1997. március 15-én.

Filmek
· Másként – dokumentumf. (1997) – MTV
· A világ különleges gyermekei – egészségügyi témájú ismeretterjesztő filmsorozat a
sérült, részképesség zavarral élő és tartósan
beteg gyerekekről (1998) – MTV
· A magyar nyereg reneszánsza – portréfilm
Tamus Antal nyerges mesterről, népi iparművészről (2002) – DUNA TV
· Fáklya repeszekkel – dokumentumfilm
(1998) – ECHO TV
· Fényhozók – portréfilm sorozat (20072008) – ECHO TV
· Csángó Zsoltár – mozifilm – (2009)
Játszották: Uránia Nemzeti Filmszínház
Budapest, Apolló mozi Debrecen, Uránia
mozi szeged, Pápa mozi – ez a film a SLOW
Nemzetközi Filmfesztiválon elnyerte a közönségdíjat és a város díját 2010-ben.
· Oltalom kéretik – dokumentumfilm a
gyimesi csángókról (2011) – MTV
· Menaságra repülj... mozifilm – Uránia Nemzeti Filmszínház – (2014 – most készül)

Könyv:
Háború és lélek (regény)- 2013. Püski Kiadó
A Háború és lélek egy földművelő jász család életét meséli el Trianontól a kommunizmusig. A történet minden epizódja a Jászság
egyik falujából indul és oda tér vissza. A drámai erejű regényt át- meg átszövik a szerelem
szálai. A két főszereplő házasságát egy világrend széthullása, erkölcsi értékeinek megrendülése teszi próbára.
A főszereplő a szovjet kényszermunkatáborban küzd az életéért, több év után tér haza,
drámája itthon folytatódik. A megrendítő
eseményláncolat ellenére a regény végső kicsengése pozitív. A magyarok hitét és erejét
elbeszélő történet a jó regény minden eszközét megmutatja.
Forrás: http://www.puskikiado.hu/book/7033
A könyv a városi könyvtárban is megtalálható. Az előadásra és könyvbemutatóra szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Nagy Ildikó könyvtáros
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Emléknap lett a Redemptio
lőföldszeretetével, szabadságszeretetével és
öntudatával kapcsolatosak.
A nevezetes nap kapcsán dr. Selmeczi László régész tanulmányának felhasználásával
büszkén tekinthetünk vissza a múltba.
I. Lipót császár 1702. március 22-én kelt

A határozat „tisztelettel adózik azon jászkun polgárok előtt, akik – a magyar történelemben példátlan módon – szabadságukat
580.000 ezer rhenes aranyforintért vásárolták
vissza.” A Parlament azt is kinyilvánította,
hogy támogatja olyan megemlékezések szervezését, amelyek a jászok és kunok ősi szü-

adománylevelével és a Német Lovagrenddel kötött adásvételi szerződésével a Jászkun
Kerületeket gyakorlatilag jobbágy sorba
taszította. A közös sors, az azonos jobbágyi alávetettség tudata, a régi kiváltságok és
szabadságjogok visszaszerzésének reménye
érdekközösséget alakított ki és elvezetett a

Fotó: Halász Lajos

Február 4-én délelőtt 277 szavazattal egyhangúlag elfogadta az Országgyűlés azt a határozatot, amely május 6-át, a Jászkun Hármas Kerület önmegváltását, a Redemptiot
lehetővé tevő diploma Mária Terézia általi
aláírásának napját emléknappá nyilvánítja.

Fotó: Menyhárt Éva

Időszalag 3. rész

Sisa József Időszalag című művének soron következő jelenete a magyar történelem egy fontos, de kevésbé ismert személyét mutatja be.
Az alkotáson ugyanis Árpád-házi Kálmán király (1095–1116) látható,
akit műveltsége és bölcsessége miatt Könyves Kálmánként ismerünk.
Édesapja I. Géza király volt, nagybátyja pedig Szent László király.
Kálmánt eredetileg egyházi pályára szánták, ezért alapos oktatásban
részesült. A történelem azonban úgy hozta, hogy ő lépett Szent László
király után a trónra. A későbbi korok Kálmánt negatív színben tűntették fel, miszerint kancsal, púpos és pösze lett volna. Ezek azonban
valószínűleg csak rosszindulatú híresztelések voltak. Kálmán király
több sikeres csatát vívott, és jelentős külpolitikát folytatott. Ő adta a
bizánci császárhoz feleségül Szent László király leányát, Szent Piroskát.
Személyéhez újabb törvénykezés köthető. A korszakban is kiemelkedő bölcsességét jelzi, hogy törvénybe iktatta miszerint „boszorkányok
márpedig nincsenek”. Az alkotás jelenetén Kálmán trónján ül. Őt bal
oldalról katonák, jobb oldalt pedig főpapok veszik körül. A művész
szellemesen a király előnevére is utal a trón előtt szerteszét látható
könyvek ábrázolásával.
Farkas Kristóf Vince

Redemptióhoz, azaz az önmegváltáshoz.
Hosszas diplomáciai előkészítés után Mária
Terézia 1745. május 6-án Bécsben kiadott
oklevele engedélyezte a jászkunok számára
a Redemptiót. Ennek fejében a Jászság, a
Nagykunság és a Kiskunság kötelezte magát
az eladás összegének, valamint a földesúr
által a Jászkunságban végzett építkezések és
javítások költségeinek megtérítésére, vállalták
ezer lovas katona kiállítását és felszerelését,
a későbbiekben pedig a hadiadó fizetését.
Cserében visszakapták korábbi kiváltságaikat, megszűnt földesúri alávetettségük. Az
580.000 rhenes aranyforintot, a visszaváltás
összegét a jászok és a kunok csak nagy erőfeszítés árán tudták kifizetni. Mindez rendkívüli erejű közösségalakító tényező volt, mely
megerősítette a jászokat kezdettől fogva jellemző öntudatot.
A jász és kun kapitányokból, feleségeikből,
a Jászság polgármestereiből és tisztségviselőiből álló delegáció viseletben, kifogástalan
eleganciával méltóképpen képviselte a Parlamentben az ünnepélyes eseményen a jászokat
és a kunokat. A határozat elfogadását követően a karzaton elhelyezkedő küldöttségünket
tapssal köszöntötte a Tisztelt Ház.
A delegációt Pócs János és dr. Szabó Tamás,
térségünk országgyűlési képviselői megkülönböztetett figyelmességgel fogadták háziDr. Körei-Nagy Katalin
gazdaként.

2013. december és 2014. januári
anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK
December: Bakó Ákos (Jóni Flóra), Búzás Dávid (Radics Beáta),
Kovács Maja (Terjéki Vera), Mezei Gergő (Rózsa Annamária), Rostás
Benjamin (Rostás Katalin).
Január: Csollák Liza (Solti Lilla), Fózer Laura (Orbán Orsolya), Hadadi
Vivien (Ágoston Mónika), Harnos Nóra (Harnos Eszter), Kiss Mira (Balogh Éva), Puporka Petra (Farkas Piroska), Tősér Hanna (Kocsis Bettina).
HÁZASSÁGKÖTÉS nem volt.
ELHUNYTAK: Berényi Sándorné Sándor Etelka (77), Csontos Istvánné Lukács Terézia (81), Dugonics Lajosné Papp Jolán (89), Ézsiás
István (63), Jáger Imre (79), Jáger István (81), Kis Ferenc (69), Kiss
Sándorné Kovács Erzsébet (94), Palócz Ignác (83), Palócz Péterné
Földvári Ilona (86), Rusai Lajos (69), Varga Antalné Harangozó Anna
(91), Varga Sándor (80).

Szerkesztőségi fogadóóra…
Minden pénteken 9–11 óráig a művelődés ház földszinti termében.
Telefon: +36-30/3488-935

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

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2014/2

17

A Penczner Pál Alapítvány hírei
2013 decemberében a Penczner Pál Alapítvány és az Iskolai és Gyermekkönyvtár közös szervezésében karácsonyi kézműves foglalkozásokat tartottunk. A gyerekek apró ajándékot készíthettek szüleiknek,
testvéreiknek. A programokon összesen 120 diák vett rész, 7 alkalommal. Az ajándékkészítéshez szükséges alapanyagokat, eszközöket az
alapítvány biztosította, a szervezést és lebonyolítást az Iskolai és Gyermekkönyvtár.
Ugyancsak decemberben hirdettünk eredményt az alapítvány évi
utolsó pályázatában résztvevőknek. Írj levelet a Mikulásnak! - így szólt
a felhívás. 74 szebbnél szebb levél érkezett. Nehéz volt a zsűri dolga a
sokszor meghatóan szép, tartalmas levelek olvasása közben. Berze Éva,
Szabó Lászlóné, a kuratórium tagjai a következő sorrendet állították fel:

Szvett Józsefné
receptkönyvéből
Herőce

1. .............................. Ézsiás Réka 2.b
2. .............................. Dobák Dominika 4.a
3. .............................. Bálint Tibor 2.a
4. .............................. Harangozó Anett 4.c
5. .............................. Füle Viktória 3.a
6. .............................. Bodnár Viktória 4.c
Az első hat helyezett azt kapta díjként, amit a levélben kért. Nagy
örömünkre szolgált, hogy szinte mindenki rajzeszközöket kért. A művészeti iskola, a művészetei táborok és a napközis táborok oktató-nevelő munkája ilyen kedvező hatással van diákjaink szemléletére.
Különdíj: 3.a és 3.b osztály, valamint: Berze Viktória, Kurunczi Gábor, Kéri Kitti, Agócs Alexandra, Berze Anna, Szerémi Fanni, Langó
Beáta, Borbély Gréta, Rácz Lajos. Gratulálunk! Az osztályok labdát, a
többiek egy-egy csokit kaptak.
A Penczner Pál Alapítvány köszöni az eddigi években kapott 1%-os
felajánlásokat. Az elmúlt három évben a művészeti táborok szervezésére költöttük ezeket az összegeket. Amennyiben Önök szívesen adnák
az alapítványnak a 2013 évi adójuk 1%-át, azt nagy örömmel fogadnánk. Adószámunk:1838879-1-16
Az alapítvány köszöni eddigi segítségüket is, hiszen támogatásukkal
gyermekeink diákéveit tudjuk közösen szebbé, tartalmasabbá varázsolni.
Penczner Pál Alapítvány Kuratóriuma
Kép és szöveg: Berze Lászlóné

Születésnapi köszöntések

Hozzávalók:
· 50 dkg liszt,
· 3 tojás,
· tojásnyi vaj,
· 1 tojás súlyú
cukor,
· kevés só,
· tejföl.
A hozzávalókat összegyúrjuk, két cipóba
szakítjuk, késfok vastagságúra nyújtjuk, derelyemetélővel kisebb rombusz alakú formákra
szabdaljuk, olajban kisütjük.
Porcukorral meghintjük, gyümölcslekvárral
tálaljuk.

Juhász László Sándor február 13-án töltötte be
95. életévét. Fotó: Morvainé Palócz Éva

80. születésnapja alkalmából köszöntötték
Farkas Miklósnét lányai, fia és családjuk
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A, a, a, a farsangi napokban...
Az idei farsangi bált február 7-én, pénteken délutántól estig rendezte
az alsó tagozatos munkaközösség. Néhányan ugyan némi aggodalommal fogadták a hétköznap délutánra eső rendezvény hírét, vajon így is
eléri-e a célját, lesz-e annyi érdeklődő, mint az előző években, megmozgatja-e az összes apraját(?)... A szülők segítségével és társadalmi
munkájával 17 órakor nyitotta hivatalosan kapuit a maszkabál.
A vállalkozó kedvű jelmezes kisdiákok „menetfelszerelésének” ötletgazdagságában, kreativitásában, újszerűségében most sem volt hiány.
(Mi, nevelők évről évre folyamatosan látjuk és csodáljuk az egyedi,
házi kivitelezésű – jó értelemben! – rafinált ötletek életre keltését, s

Az egyik szülő, Farkas Zsolt éneklése tette emlékezetessé és élményszerűvé a várakozás perceit, aki szinte szilveszteri bulizós hangulatot
varázsolt a mulatság közepébe. Segéderői a spontán alakult kisiskolás
tánckar tagjai voltak. Köszönjük nekik a remek hangulatot. Az eredményhirdetést végül a tombolahúzás izgalma váltotta fel, amely után
remélhetőleg minden bálozó jóleső fáradtsággal indult haza. A tombola, sütemény és szendvics felajánlásokat ezúton köszönjük az érintett
szülőknek és támogatóknak, mint ahogyan a rendezvény során nyújtott egyéb segítségüket is. Nélkülük nem boldogulnánk!
2015-ben folytatjuk... Szöveg: Szász Anita · Fotók: Menyhárt Éva

Vidám pillanatok

Izgalmas jelmezek

mindig azt gondoljuk, minden létező és fellelhető, kitalálható jelmez
megvalósult már az előző generációk képviselőin, de szerencsére erre
újra és újra rácáfolnak az ötletgazda-kivitelező családok.) Talán kollégáim nevében is állíthatom, kalapot emelhetünk a megvalósításban
részt vevő felnőttek (legyen az akár szülő, nagyszülő, keresztszülő,
kolléga, szomszéd) sokoldalúsága, humorérzéke, alapossága előtt! Sok
esetben mindez többnapos és éjszakás alkotómunkát feltételez és jelent titkos garázslaborban vagy rögtönzött varróműhelyben. Csakis
ezután működhet igazából a színpadon a Villanykörte, vonulhat fel
a Tank és annak vezetője, valamint Nagymama a hátán ülő unokájával, a Matrjoska baba, a Mikulás-csomag és a Padlizsán, Chaplin,
Superman és sok-sok Hercegnő, Tündér, Cica, Vadnyugati hős és
egyéb mesevilágbeli lény. Az egyéni jelmezek mellett több osztály
csoportos bemutatkozásra is vállalkozott tanítója segítségével. A zsűri visszavonulása alatt, az eredményhirdetést megelőzően rövid időre
műfajváltás következett a színpadon.

Díjátadás

A Gólya

A Villanykörte

És Matrjoska
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Ovifarsang 1.

Pillanatképek a Szivárvány óvoda farsangi báljából. Fotó: Menyhárt Éva

Mire jó a pet-palack kupakja?
A Szivárvány Óvoda kiállítása
Negyedik alkalommal a farsanghoz kötve a művelődési házban kiállítással lepjük meg a bálozókat. Az idén ismét az újrahasznosítás jegyében
hirdettük meg a pet-palackok kupakjának felhasználását. Kíváncsian
vártuk, milyen ötletes figurák, képek kerülnek ki a gyermekek és az őket
segítő szülők kezei közül. Több mint negyven munka érkezett. A színes
kupakokból nemcsak képek készültek, hanem állatfigurák, cserepes virág,
szélmalom, házikó, léghajó, memóriajáték és más ötletes alkotások. Az oklevelek átadására a farsangi bálon került sor. Kép és szöveg: Földvári Edit

Jó rajt a sakkosoknál
A tél nagy része a Diákolimpia egyéni és csapatversenyére való felkészülésre ment el. A felkészülés része volt az is, hogy egy pénteki edzésre Muhari tanár úr meghívott jászberényi sakkosokat, akik szabályos sakkmérkőzésen mérhették össze tudásukat a helyiekkel, és mélyülhettek tovább
a már 4 éves barátságok. A rendszeres edzések mellett 3 kisebb versenyen
vettek részt tanulóink: Turán, Zsámbokon, Aszódon. Ezeken a megmérettetéseken több szép eredmény született, így bizakodunk a jó szereplésben, melyre először február 22-én kerül sor az egyéni és március 8-án
a csapatversenyen, Szolnokon. Kovács Lilla mindhárom versenyt nyerte
korcsoportjában. A többi sakkozónk is szépen szerepelt: Nyers Lili kétszer
vitte el az elsőséget és egyszer második lett, Tóth Anna minden alkalommal az ezüstérmet vitte, Balázs Léna és Nyers Dániel egyszer harmadik,
Szücs Levente egyszer aranyérmet szerzett. A tavalyi diákolimpián egyé-

niben és csapatversenyben is nyertünk aranyérmet az alsó tagozatosoknál,
idén is hasonló sikereket szeretnénk elérni és a jogot, hogy Jászfényszarut
képviselhessük majd a Budapesten és Szombathelyen megrendezésre kerülő országos megmérettetésen. A felkészülések idén rendszeresek Muhari
István vezetésével, a gyerekek megszokták, megszerették az új tanár bácsit.
Szurkoljunk együtt velük, nekik!
Szöveg: Fáczán Izabella
Kép: Nagyné Kovács Katalin és Tóthné Klippán Hedvig

20

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2014/2

„Aki keres, azt megtalálják”
Ezzel a mondattal indult útjára hazánkban immár hetedik alkalommal a házasság
hete. A keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával a már
huszonegy országban zajló mozgalom célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a
család értékeire és fontosságára, valamint
segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a házasságban problémákkal
szembesülőknek.
Az esemény ez évi nagyköveteire, Keresztes Ilonára, a Kossuth Rádió szerkesztőműsorvezetőjére és Mohay Tamás néprajzkutatóra 330 hónapja talált rá a szerelem.
Mohay szerint egy jó házasságnak nem
egzotikumnak kellene lennie, hanem egy
mindennapi állapotnak. Ugyanakkor megjegyezte, egy ilyen kapcsolatnak több arca
van, ami az évek múlásával folyamatosan
változik. Ezért állandó gondoskodásra szorul kívülről és belülről egyaránt. Kitért arra
is, hogy a házasság a szerelem helye, ami
azért is fontos, mert a házasság nem magánügy, hanem közügy! Keresztes Ilona beszédében arra biztatta a fiatalokat, lépjenek
túl félelmeiken, és merjenek házasságot
kötni. Véleménye szerint bizonytalanságuk
alaptalan, hiszen az együttélés is egyfajta
elköteleződés, azonban a házasság ennél
sokkal többet tud adni két embernek. Erre
a kizárólagos és feltétlen elköteleződésre
biztatjuk feleségemmel, Monikával mi is
gyermekeinket és minden társát kereső
fiatalt, mert 25. éve tartó boldog házasságunk igazolja Keresztes Ilona szavait. A
programsorozat megnyitóján dr. Herjeczki
Kornél, a Harmat Kiadó igazgatója úgy
fogalmazott, a házasság Isten ajándéka, és
egyben életvédő is. Magyarázatképpen a
kutatásokra hivatkozva hozzátette: a házasságban élő férfiak háromszor valószínűbb,
hogy betöltik 69. életévüket.
Beer Miklós váci megyéspüspök így jellemzi napjainkat: „Nem a család, ill. a házasság intézménye van válságban, hanem az
emberek!” Az emberi személy a „zsákutcába” vivő életútját leginkább az Istentől való
eltávolodásában tapasztalja meg. Erről számol be egy nemrégiben született írás:
„Ha az emberek istentelenek lesznek, akkor:
a kormányok tanácstalanok, a konferenciák
vég nélküliek, a politikusok jellemtelenek, a
megbeszélések eredménytelenek, a tartozások
számtalanok, a felvilágosítások értelmetlenek, a hazugságok határtalanok, a papok
nem imádkoznak, az egyházak gyengék, az
erkölcsök lazák, a divat szemérmetlen, a népek békétlenek, a kilátások reménytelenek.”
Sokszor döntünk rosszul! Döntésünket
befolyásolja a mai világ sokszínű és hatásos
vásári kínálata, amely felületes, könnyen
megszerezhető örömöket, szépen felcicomázott, olcsó, értéktelen holmikat kínál.
Szerezd meg gyorsan, élvezd és dobd el!
Arról nem beszélünk, hogy milyen üres-

ség marad bennünk, ha elszáll a mámor.
Amíg csak saját érdekeinket hajszoljuk,
nem marad időnk és erőnk, hogy kapcsolatba lépjünk másokkal, nem vesszük észre,
hogy körülöttünk mennyien vágynak egy
jó szóra vagy szerető gesztusra, megértésre,
odafigyelésre. Vegyük észre, hogy amíg mi
a világ útvesztőiben bolyongunk, keressük
utunkat, Jézus vár minket. „Ő nemcsak
szeret minket, hanem magához is akar
vonzani, és olyan mélyen átformálni, hogy
hasonlóvá váljunk hozzá, részesei legyünk
szeretetének.” (XVI. Benedek pápa 2013.
évi nagyböjti üzenete, 2). A fogyasztói világ
örömeinél sokkal nagyobb öröm találkozni
Vele, meglátni azt az új horizontot, azt a
meghatározott irányt, amit csak Ő adhat
életünknek. Ismerjük be tévedéseinket,
kérjük bocsánatát, amiért elkalandoztunk,
hiszen tudjuk, Isten sohasem fárad bele,
hogy megbocsásson (vö. Mt 18, 22). Mint
eltévedt bárányát a vállára vesz minket és
hazavisz. Akárhogy tévelyegtünk, akármennyire letértünk a Hozzá vezető útról,
Ő irgalmas és rendíthetetlen szeretetével
visszafogad, visszaadja életörömünket, és
átformál, hogy valóban hasonlók legyünk
Hozzá. Emberi méltóságunk záloga ez a
hasonlóság. Csak az ember kapta ajándékba ezt a méltóságot, és ezzel együtt a kiváltságot: a Jézussal való találkozás örömét.
Egyedül ettől a találkozástól – vagy újra rátalálástól – várható, hogy Isten szeretete és
boldogító barátsága által megszabaduljunk
magunkba zárkózottságunktól és önteltségünktől, és emberségünk a házasságban is
kiteljesedjen. Hagyjuk, hogy Isten kivezessen eddigi önmagunkból, hogy rátaláljunk
magunkra! Így jutunk el az evangelizáció
forrásához. Aki ugyanis az életének értelmet adó szeretetet befogadta, többé nem
tudja azt a vágyát elfojtani, hogy ezt az
örömet másokkal megossza. (vö. Evangelii
Gaudium 8.)
„Örüljünk annak, hogy e feladatra elkötelezhetjük magunkat! Ismerje meg a világ
– ez a félelmektől gyötört, de reménykedő világ –, mit is jelent az evangélium Jó
Híre. De ezt a Hírt nem adhatják tovább
szomorú és letört emberek, sem türelmetlen vagy aggódó emberek. Nem adhatja tovább más, csak akinek élete a Krisztusban
gyökerező örömöt sugározza, és aki kész
föltenni életét, hogy eljöjjön Országa, és az
Egyház gyökeret eresszen a világ szívébe.”
(Evangelii nuntiandi 80)
A házasságra készülő fiatalokat az orgonazúgásos ceremónia mögött tárt karokkal
ott várja a Szeretet. Jöjjetek, találkozzatok
Vele, ismerjétek meg Őt, és azt az örömöt,
amit csak Ő adhat. És ha majd szívetekben
túl fog csordulni az öröm, ne tétovázzatok,
hirdessétek fennhangon a Jó Hírt: Isten
minden embert végtelenül és rendíthetetlenül szeret!

Februári
könyvtári hírek
Örömmel tudatjuk a kedves Olvasókkal, hogy könyvtárunk tavaly is bekerült a
Márai – programba. A III. fordulóban 275
ezer forint elköltésére volt lehetőségünk,
ez az összeg 128 dokumentum beszerzését
biztosította.
Ízelítőül az alábbi könyveket ajánljuk a
beszerzésből:
· Pompom meséi sorozat
· Nemes Nagy Ágnes: Lila fecske
· Szabó T. Anna: Tükörcicák
· Wass Albert: Rézkígyó, Te és a világ
· Weöres Sándor válogatott versei
· A Churchill lány története
· Márai Sándor: Boros könyv
· Popper Péter: A rejtőzködő lélek
keresése
· Vekerdy Tamás: Szeretők
· Dominic O’Brien: A sikeres vizsgázás
titkai
· Tejcukorérzékenyek nagy diétáskönyve
· Daganatos betegek nagy diétáskönyve
· Testsúlycsökkentő program
· Böjte Csaba: A szeretet bölcsője

Ebben az évben is jó szívvel ajánljuk a
kölcsönözhető folyóiratokat. Közel 45 lap
közül válogathatnak az érdeklődők, pl.:
· Burda,
· Nők Lapja,
· NL Évszakok,
· NL Psziché,
· NL Ezotéria,
· Elixír,
· Mindennapi Pszichológia,
· Szabad Föld,
· Shape,
· Glamour,
· Éva,
· Képmás,
· A Szív,
· Pesti Műsor,
· National Geografic,
· TermészetBÚVÁR,
· Vox,
· Kerti Kalendárium,
· Magyar Konyha,
· Good Food,
· BBC History,
· Rubicon, Garfield,
· Pókember,
· Szép Házak,
· Csodakert.
Nagy Ildikó könyvtáros
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Februári népszokások
Farsang
Sokak számára a gyakorlatban csak egyetlen napot jelent, de valójában a farsang az
év egy teljes időszaka, amely január 6-tól
(vízkereszttől) hamvazószerdáig tart. Hamvazószerdától indul a nagyböjt ideje, a lelki
elcsendesülés, amikor a keresztények Jézus
Krisztus feltámadására, a húsvét megünneplésére készülnek. A téli napok fáradalmait
tehát a farsangi időszakban érdemes kiélni,
búcsúzni a téltől, hiszen ekkorra a nagyobb
téli munkák már befejeződnek, a disznóvágás
is lezajlott, viszont a tavaszi földmunkáknak
csak később jön el az ideje.
A középkori hiedelmek szerint télen, amikor a nappalok egyre rövidebbek lettek, azt
hitték, hogy a Nap elgyengül és a gonosz
szellemek ezáltal életre kelnek. Ezért vigadalommal, felvonulással, beöltözéssel és boszorkányégetéssel akarták őket elűzni. A régi
jelmezek mind ijesztőek voltak, hogy távol
tartsák a halált és a hideget. A tél és tavasz
küzdelmét szimbolizáló, eredetileg pogány
ünnepséget a keresztény egyház is elfogadta,
és keresztény elemekkel ruházta fel. Nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően néphagyományokra épül. A farsang csúcspontja a karnevál vagy farsang farka, ami a
farsangvasárnaptól húshagyó keddig tartó
utolsó három nap. A farsang utolsó napja
húshagyó kedd, és a másnap, hamvazó szerda, már a nagyböjt első napja. Ezt egy napra
felfüggesztve, torkos csütörtökön elfogyasztották az összes maradék ételt (napjainkban
az éttermek kedvezményekkel várják a vendégeket egy kiadós lakmározásra).
Inkább a has fakadjon, mintsem az étel
megmaradjon.

Február 2.: Gyertyaszentelés
A római katolikus vallás Gyertyaszentelő
Boldogasszony néven ünnepli ezt a napot.
Azért szenteljük meg az emberi természetünket jelképező gyertyákat, hogy az isteni Fény
kiáradjon és eltöltsön bennünket is.

Négylábú meteorológus
Ehhez a naphoz is kötődnek népi hiedelmek: Úgy vélték, hogy ha február másodikán
jó idő van, akkor későn tavaszodik. Ahogy a
mondás is tartja: Gyertyaszentelőkor inkább
a farkas ordítson be az ablakon, minthogy a
nap süssön. A másik legismertebb néphagyomány szerint, ha február 2-án a medve előjön
a barlangjából és meglátja az árnyékát (azaz
napsütéses idő van), akkor visszabújik még
téli álmot aludni, mert még hideg jöhet. De
ha borús felhők takarják az eget, az a maci
számára azt jelenti, hogy már lassan vége a
télnek.
Február 3.: Balázs
A régi időkben e napon volt szokás a balázsolás, amikor a torokfájósokat parázsra vetett alma héjával megfüstölték, hogy ezzel a
fájdalmat, betegséget okozó gonoszt elűzzék.
Máshol a pap a beteg gyermekek álla alá két
gyertyát tett keresztbe, és imát mondott.
Február 6.: Dorottya
Időjárásjósló nap. Ha Dorottya szorítja,
Julianna tágítja. Vagyis ha Dorottya-napkor
fagy, akkor Julianna napjára (febr. 16.) megenyhül az idő.
Február 14.: Bálint
Az e napi időjárásból a várható termésre

jósoltak. Hideg, száraz idő esetén jó termést
reméltek. Amerikában és Angliában szinte
kizárólag a fiatalok ünnepe, amikor ajándékokkal lepik meg egymást. A szerelmesek, a
jó barátok és mindazok ünnepe, akik szeretik
egymást. Ebben a formában Magyarországon
csupán kb. egy évtizede kezdték el széles körben ünnepelni.
Február 16.: Julianna
Ezen a napon azért esik a hó, mert kiszakadt Julianna dunnája. Ez a hiedelem arra
vezethető vissza, hogy február 16-án még
gyakran havazott. Általában Julianna-naptól
az idő melegebbre fordulását várták a falvakban, hogy nekikezdhessenek a tavasz eleji
kerti munkáknak.
Február 19.: Zsuzsanna
A néphit szerint, ha ezen a napon megszólal
a pacsirta, akkor közel a tavasz.
Február 22.: Üszögös Szent Péter
Ezen a napon nem dolgozik senki, mert a
babona szerint szerencsétlen nap, és minden,
amibe belefognak, üszkös lesz. Időjósló nap
is, mert azt tartják, hogy amilyen idő van
ezen a napon, olyan lesz József napján is.

Február 27.: Mátyás
Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem
talál, akkor csinál. Ha az idő havas volt, búzát, árpát, zabot vetettek a jó termés reményében. A termés mellett a tojásszaporulatra
is lehetett jósolni: a hideg idő jó termést, a
szeles pedig kis tojásszaporulatot jelentett.
A halászok a Mátyás napján fogott halat az
egész évi szerencsés halászat előjelének tekintették.
Internetes források felhasználásával
összeállította: Szilágyiné Marika

Juhtúrós puliszka
Elengedhetetlen étel ebben az időszakban
a farsangi fánk vagy pampuska, amelynek a
régi időkben mágikus erőt tulajdonítottak:
természeti csapásoktól védte meg a háziakat.
Elmaradhatatlan étel még a kocsonya, amiben a disznóvágásból kikeveredett fülek, farkak, csülkök tökéletes helyet kapnak.
Legismertebb farsangi népszokások: as�szonyfarsang, alakos játékok, farsangi jelmezek, köszöntők, farsangtemetés, mohácsi
busójárás.

Hozzávalók:
· 30 dkg kukoricadara
· 15 dkg füstölt, húsos szalonna
· 25 dkg juhtúró
· 2 dl tejföl
· só, víz
· vaj, vagy margarin a jénai kikenéséhez
A kukoricadarát forrásban lévő vízbe tes�szük. Állandó kevergetés szükséges, különben
csomós lesz. Amikor kezd változni az állaga
(keményedik), a kivajazott jénai tálba öntjük

egy részét. Arra tejfölt teszünk, majd ismét
puliszkát. Ezután a juhtúró következik, majd
újból a puliszka, aztán megint tejföl. Lehet
váltogatni, amíg a hozzávalók el nem fogynak, a lényeg, hogy felülre a végén puliszka
kerüljön. A füstölt szalonnát apró kockákra
vágva kisütjük, zsírjával együtt az étel tetejére
öntjük, majd a puliszkát jól megszurkáljuk,
hogy minél jobban átjárja a szalonna íze,
szaftja. Pár percre sütőbe tesszük, hogy összeérjenek az ízek fogyasztás előtt.
Szilágyiné Marika
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
„Úgy mentél el, ahogy éltél,
csendesen, szerényen.
A jóságos szíved nyugodjék békében.”
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

JÁGER IMRE

temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút hoztak, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetnyilvánítás

JÁGER ISTVÁN
halála alkalmából.

„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
Ahol megpihen dolgos két kezed.
Úgy mentél el, ahogy éltél,
csendesen, szerényen.
Jóságos szíved nyugodjon békében.
Emlékeddel szívünkben maradtál,
Számunkra Te soha meg nem haltál.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet azoknak, akik szeretett férjem,
édesapánk, papánk temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték,
mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, barátoknak,
régi munkatársaknak, a FÉBE tagtársaknak, akik a sírját a sok
koszorúval és virággal elhalmozták.
Szerető felesége, gyermekei és unokái
Emlékezés

Kollár Sándor
halálának 14. évfordulójára.

„Gyertyákat gyújtunk és mécseseket.
Ezek a fények világítsanak neked.
Emléked örökké itt van velünk.
Amíg élünk, te is élsz velünk!”
Szerető családod
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Ézsiás István

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család
Emlékezés

BIRITZ TIBORNÉ
SZABÓ EDIT
halálának 10. évfordulójára.

„Azt mondják, az idő gyógyít, hogy feledni is lehet.
De a bánat, a könnyek mindig kínozzák szívünket.”
Férje és családja
Emlékezés

TUSOR JÁNOS
halálának 5. évfordulójára.

„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,
Csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet.
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 felesége és családja

Fájó szívvel emlékezünk

PÁL SÁNDOR
halálának 2. évfordulójára.

„Nehéz az életet élni nélküled,
mert Te voltál a jóság és a szeretet.
Elvitted a fényt és a meleget,
csak egy sugarat hagytál, az emlékedet.
Elfeledni Téged soha nem lehet,
csak muszáj megtanulni élni nélküled.”
Szerető feleséged, fiad, menyed, unokáid
Fájó szívvel emlékezünk

MENCZEL GYÖRGY
halálának 2. évfordulójára.

„A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, de ő nincs már.
Az idő elszállhat, múlhatnak az évek,
míg élünk velünk lesz fájó emléked.”
Szerető feleséged és a családod
Emlékezés

CSÉPÁN SÁNDORNÉ
született

LUKÁCS MARGIT
halálának 1. évfordulójára.

Mikor útra keltem, nem tudtam, hogy ez volt az utolsó utam.
Nem térek hozzátok vissza többé soha, hogy sorsom velem ily mostoha.
Hisz élni annyira akartam még!
Ez a szörnyű baleset miért pont engem ért?
Ámokfutó áldozata lettem én, Ki felelőssé vált drága életemért.
Kedves szeretteimtől is már innen búcsúzom,
fájdalmatokat még csak enyhíteni sem tudom.
Nincs már alkalmam megköszönni néktek
azt a sok jót, mérhetetlen szereteteteket.
Ne búsuljatok, nekem már nem fáj semmi.
Ha eljön az este, csillagként tudok nektek üzenni.
Tekintsetek fel az égre, ott fogok ragyogni.
Szívetek egy darabja voltam, mit nem lehet pótolni!
Hogy mennyire fáj, elmondani nem lehet,
Nem vagy többé, nincs ilyen más, Egyetlen voltál!
Szerető családod
Emlékezés

NAGY NÁNDOR
és felesége,

DÁVID PIROSKA
halálának 9. évfordulójára.

„Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, S míg élünk, őrizzük őket!”
Szerető fiuk és a rokonság
Emlékezés az 1 éve elhunyt

BORBÉLY JÁNOSRA.

„Nem így akartam,
szerettem volna még élni.
De a sors kegyetlen,
el kellett menni.
Ha emlegettek, köztetek leszek,
de fáj látni könnyetek.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
emlékem így áldás lesz rajtatok.”
Szerető felesége, fia, lánya, menye, veje, négy unokája
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Emlékezés

NAGY ISTVÁN

halálának 2. évfordulójára.
„Nehéz az életet élni nélküled,
mert Te voltál a jóság és a szeretet.
Elvitted a fényt és a meleget,
csak egy sugarat hagytál, az emlékeket.
Elfeledni Téged soha nem lehet,
csak muszáj megtanulni élni nélküled.”
Szerető családod
Emlékezés

TÓTH GYÖRGY

halálának 1. évfordulójára.
„Aludd örök álmod, nyugodj csendben,
Hiszem azt, hogy mi még találkozunk egyszer.”
Szerető feleséged és családod
Emlékezés

CSERHÁTI PÁL

halálának 2. évfordulójára.
„Addig vagy boldog, míg van, aki szeret,
Aki a bajban megfogja a kezed.
S hogy milyen fontos is volt neked,
Csak akkor érzed, ha már nincs veled.”
Szerető családod
Megemlékezés

BERÉNYI LÁSZLÓ

halálának 6. évfordulóján.
„Amit a porba írunk, elfújja a szél,
amit a szívünkbe vésünk, az örökké él.
Úgy mentél el, ahogy éltél,
csendesen és szerényen.
Drága lelked nyugodjon békében.”
Szerető családod
„Elmegyek, mert el kell mennem…
Az elválás nagyon nehéz… belátom.
Szólítottak, nincs mit tennem…
Isten veled földi élet… s családom.”
(Szabó Balázs)
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Tóth Károly

temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

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

Burkolóanyagok
kedvező áron!

PB GÁZPALACK
CSERE!!!

Csempék............... 1.450/m2-től
Padlólapok............ 1.190/m2-től
Kifutó lapok ............ 690/m2-től
Beltéri
csemperagasztó...... 1.090/zsák
Flex ragasztó........... 2.490/zsák
Üres PB GÁZPALACK-ját MOST visszavásároljuk!!!

Szerszámgépek, kiegészítők széles választékban!!!

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

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

Ingyenes szemvizsgálat

a FEDÓ OPTIKÁBAN!
komplett szemüvegkészítés esetén

Jászfényszaru, Szent István u. 10. · Tel.: 70/224-4179

Szemvizsgálat minden pénteken 14.00 órától (bejelentkezés alapján)

Rendel: Dr. SISKA IRÉN szemész szakorvos.
Bejelentkezés személyesen, vagy a 70/224-4179-es telefonszámon.

akció!

• Készolvasó szemüvegek 990 Ft-tól • Keretek: -30%, -50% kedvezménnyel
• Minden napszemüveg (UV 400) -50% (Retro, Disney, Bart,Verdák)
• Márciusi Nőnapi ajánlatunk egész hónapban:
a hirdetés felmutatása további -1.000 Ft kedvezményre jogosít!
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig

Használt Ruha Butik
Jászfényszaru

Megérkezett a tavaszi kollekció!
Minőségi használt és címkés felsők, nadrágok, pólók
továbbra is verhetetlen áron!
Használt ruha butik Jászfényszaru, Szent István út 10 (Dajkóker üzletház).

Új áru minden szerdán!
Nyitva tartás: Hétfő: szünnap Kedd:9:00-17:00-ig Szombat: 9:00-12:00-ig.

Apróhirdetés
Zöldségfélék termesztéséhez kertet bérelnék. Telefon: 30/423-6221
*
Kardvirág gumók eladók, piros és rózsaszín.
7-8 db/csomag, 200 Ft/csomag
Kompolti János Jászfényszaru, Sallai u. 20. · Tel.: 06/30-275-16-42
*
Családi ház eladó Jászfényszarun, Bethlen G. u 32. szám alatt.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érdeklődni: 06-20/9448004, 26/333-108.
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Tüdőszűrés
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2014. évi tüdőszűrő vizsgálatot 2014. február 27-től (csütörtök) 2014. március 18-ig (kedd)
végzik Jászfényszarun.
A szűrés helye:
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
(Szent István út 1.)
A szűrővizsgálat időpontjai:
Hétfő:
12.30 – 16.30 óráig
Kedd:
8.30 – 12.30 óráig
Szerda:
12.30 – 16.30 óráig
Csütörtök:
8.30 – 12.30 óráig
Péntek:
8.30 – 12.30 óráig
Utolsó szűrési nap:
2014. 03. 18. (kedd):

8.30 – 12.00 óráig

FIGYELEM:
Kérjük, hogy vigyék magukkal a személyi igazolványukat és tbkártyájukat. A szűrés nem kötelező, azonban kérjük, hogy egészségük érdekében a vizsgálaton
megjelenni szíveskedjenek.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szűrés a 40 év felettieknek
térítésmentes, ajánlott, a 40 év alatti lakosok részére térítésköteles
és beutaló szükséges. A vizsgálat díját, 1.700 forintot postai csekken kell befizetni. Csekket a szűrés helyszínén kérhetnek beutaló
bemutatása ellenében. A tavalyi csekk már érvénytelen, nem használható.
A 18 év alattiak szűrésénél beleegyező nyilatkozat aláírása miatt
szülő/gondviselő megjelenése is szükséges!
Kérésre a Tüdőgondozó Intézet a vizsgálati leletet felbélyegzett
boríték ellenében lakcímre postázza.
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

Márciusi programajánló
· tüdőszűrés március 18-ig
· március 1. 18.00 óra Nótaszó
		 21.00 óra Farsangi bál
· március 1. 14.00 óra Önismereti klub
· március 2. 17.00 óra Színház – Kis „Halivúd” Tóalmási Titánok
· március 8. 9.00 óra Kosárfonó nap
· március 13. 17.30 óra Lakossági fórum – MSZP
· március 14. 17.00 óra Városi ünnepség a Petőfi-szobornál
· március 14. 18.00 óra Háború és lélek – Faragó Annamária
			 könyvbemutatója a Városházán
· március 16. 16.00 óra Lakossági fórum – Jobbik
· március 25. 17.00 óra Lakossági fórum – FIDESZ
· április
2. 12.00 óra Hatvani csata Boldogon
			 a dicsőséges tavaszi hadjárat emlékére
· március végén Budapesti színházlátogatás – FÉBE

HD TV ÉS HD CSATORNÁK,
CSAK ÍGY LÁTOD HD MINŐSÉGBEN.
HD
CSALÁDI+ LLÉ
E
CSOMAG M

A programok helyszíne a külön jelöltek kivételével a művelődési ház.
Tájékoztatjuk vendégeinket, hogy március 3-tól április 23-ig a művelődési ház nagyterme felújítás miatt nem használható. A többi teremben zavartalanul folynak a rendezvények.
Katinka
FULL HD SMART LED TV-KÉSZÜLÉKEK
már

Mi újság Fényszarun? · Jászfényszaru város lapja

0 Ft kezdőrészlettel,

12 havi kamatmentes részletre,
legalább 6 hónapja Telekom havidíjas előfizetők részére,
Családi+HD csomagra vállalt 2 éves hűségidővel.

telekom.hu

A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat részletes feltételei és további információ: üzleteink, 1412. Készülékajánlatunk 2014. január 2-ától visszavonásig, illetve
a készlet erejéig érvényes a Telekom szolgáltatási területein, és minden előfizetéshez csak egy készülék igényelhető. A részletfizetési konstrukció kizárólag azon egyéni ügyfelek részére érvényes, akik
az ÁSZF szerint a fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek. Csak Telekom mobilszolgáltatással rendelkező ügyfelek a részletfizetést arany, illetve platina szint esetén vehetik igénybe.

Elastic '91 Kft.
5100 Jászberény, Zirzen Janka utca 9.
Nyitva tartás: H-P: 9-17 óráig, Sz: 9-12 óráig
Telefon: 57/407-954, Mobil: 30/938-7386
MAR_021_HDTVs-A4_TPartner.indd 1
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