
2014. április Ára: 200 Ft 25. évfolyam 4. szám 

JÁ
SZFÉNYSZARU VÁROS LAPJ

A

Díszszemle
a város főterén

26. alkalommal rendezték meg a Tavaszi Emlékhadjáratot a di-
csőséges tavaszi hadjárat tiszteletére. Április 2-án 15 órakor, a hat-
vani csata újrajátszása után Jászfényszaru főterén is felsorakoztak 
a huszárok, hagyományőrzők, hogy köszöntsék a város lakosságát.

Az esemény hangulatához híven a himnuszt tárogatón Vesztergáni 
Miklós játszotta. Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester köszöntője 
után Fülöp Tibor szervező oklevelet nyújtott át a városnak, amelyet 
először az óvodások vehettek birtokba. Dr. Pelyach István történész 
történelmi megemlékezését követően a huszárok leszálltak lovaikról, 
hogy huszárcsákókat osszanak az ovisoknak, miközben a vendégek 
fogadására felsorakozott mintegy 25 jász viseletbe öltözött nagy- és 
kislány pogácsával kínálta a harcban megfáradt sereget.

Minden osztály nevezett a Szeretlek Jászfényszaru! festőversenyre. A 
nagyszerű pályamunkákat maguk az alkotók mutatták be.

A mintegy 400 egybegyűltet Pócs János országgyűlési képviselő, 
Jászapáti polgármestere is köszöntötte. Az ünnepséget megtisztelte 
jelenlétével Püspökiné Nagy Erzsébet, Boldog polgármestere. A dísz-
szemlén Molnár Levente hagyományőrző huszár őrnagy tett jelentést 
polgármesterünknek, aki Székely Tibor huszár és Pócs János kíséreté-
ben elvonult a felsorakozott hagyományőrző lovasok előtt. A temp-
lomkert körül tett felvonulás után a Városháza előtt is lehetőség nyílt 
a fotózásra.

Ezen a szép tavaszi napon ismét megbizonyosodhattunk arról, hogy 
a magyar katonai hagyományőrzés és a helyi értékek tisztelete milyen 
nagy hatással lehet az eljövendő nemzedék nemzeti identitásának erő-
sítésére. Katinka

Az oklevelet átveszi Ácsné Csontos Mária óvodavezető
Fotó: Menyhárt Éva

Jászfényszaru Város Önkormányzata
szeretettel meghívja városunk
minden lakóját és vendégeit 
a május 1-jei

VÁROS NAPJÁRA 
Helye: Városi Sportpálya, Jászfényszaru

PROgRAmOk:

6.00-tól Zenés, fogatos ébresztő a város utcáin 
9.00–13.00   Egészségügyi szűrővizsgálat: vércukor, koleszterin, 

testsúly, testmagasság, testzsír, légzésfunkció, csont-
sűrűség, vérnyomás, CO 

9.00-tól Város napi kupa 
   Női és férfi kispályás labdarúgó kupa
        – nevezés 8.30-ig
10.00 májfadíszítés zenei aláfestéssel 
   Tombolavásárlás 18.00-ig; ára 200 Ft
11.00 Tűzoltó próbák
14.30–18.00 gyermekprogramok
    pónicikli, lufihajtogató bohóc, arcfestő, légvár kas-

tély, bűvész iskola, légtornász iskola, akrobata isko-
la, bábszínház

10.00–18.00 Próbafutam – veteránjármű-találkozó
14.00 Veterán járművek felvonulása a városban 
14.30–18.00  A város művészeti csoportjainak bemutatói a 

nagyszínpadon 
    · Iglice Gyermeknéptánc Együttes 
    · Fehér Akác Népdalkör
    · városi énekkar 
    · Jackson klub
    · művészeti iskola társastánc tanszak
    · Szeretlek Jászfényszaru!
        – festőpályázat eredményhirdetése
    · Jakuzák SE karatebemutató
17.00 Város napi kupa eredményhirdetés
   a nagyszínpadon
   Legszebb veterán jármű eredményhirdetés
18.00 Cserpes Laura előadása
kb. 18.40 Tombolahúzás
19.00 Jáger János és barátainak koncertje
20.00 Pál Dénes előadása

Főzési lehetőség csoportok, baráti társaságok részére!

Valamennyi program térítésmentes! Ünnepeljünk együtt vidáman!

 Győriné Dr. Czeglédi Márta  Dr. Voller Erika
 polgármester jegyző
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület március hónapban tartott ülésein meg-

alkotott rendeleteiről és meghozott határozatairól az újság 
hasábjain ezúton adok számot az önkormányzati munka iránt 
érdeklődő olvasóknak.

2014. március 5.
Elsőként a közbeszerzési Bíráló Bizottság döntéseihez kap-

csolódó előterjesztések kerültek napirendre:
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gon-

dozási központ ajánlattételi felhívásának hiánypótlását né-
hány pontjának módosítása átvezetésével jóváhagyta.

Ezzel egyidejűleg döntöttek a műszaki ellenőr kiválasztására 
vonatkozó közbeszerzési eljárás indításáról, ajánlattételi felhívásá-
ról, valamint arról, hogy a meghívásos közbeszerzési eljárásra 
melyik három céget kéri fel. 

A bizottság javaslatára elfogadták az Ady, a Vörösmarty és a 
Virág utcákra kiírandó nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását, kiegészítve a Szent Család térrel.

Döntöttek az önkormányzat informatikai beszerzés közbe-
szerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról, kiterjesztve a hálózati 
üzemeltetési szolgáltatás részajánlat tételi lehetőséggel. Egyben 
alkalmassági feltételként határozták meg a legalább egy év fo-
lyamatos, legalább 25 gépes rendszerüzemeltetési referencia, és 
legalább egy fő informatikához kapcsolódó, szakirányú felsőfokú 
végzettségű szakember követelményét. Továbbá kijelölték, hogy 
a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra mely 
három céget hívja meg.

A „mezőgazdasági startmunka közfoglalkoztatási program 
folytatása és bővítése az önfenntartás erősítése jegyében Jász-
fényszarun” című 2014. évi STARTmUNkA kistérségi minta-
program keretében több határozatot hoztak. Így a munkaruha 
és egyéni védőeszköz beszerzéséhez, a vetőmag beszerzéséhez, 
kéziszerszámok és eszközök beszerzéséhez, vetőburgonya be-
szerzéséhez, növényvédő szer, műtrágya és vetőmag beszerzé-
séhez, fóliasátor építéséhez, fólia beszerzéséhez szükséges aján-
lattevők kijelöléséről.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján az „Utá-
nunk a közösség – komplex telep-program Fényszarun” című, 
TÁmOP 5.3.6-11/1-2012-0062 számú pályázat keretében 
hangszerek és eszközök beszerzéséhez ajánlattevők kijelölésé-
ről döntöttek.

A képviselő-testület a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 24. § (1) bekezdése alapján megválasztotta a szavazat-
számláló bizottságok tagjait és póttagjait, akik a polgármester 
előtt letett esküjük után a helyi választási iroda közreműködé-
sével lebonyolították a településünkön az április 6-i országgyű-
lési képviselő választásokat.

A képviselők elfogadták az önkormányzat gazdálkodási sza-
bályszerűségének vizsgálatát végző TISZA BROSS AUDIT Kft. 
által készített jelentések megállapításairól szóló beszámolókat:

Jászfényszaru Város Szilárd Hulladékkezelési közszolgáltatás 
Biztosítás Szabályszerűségének vizsgálatáról szóló jelentést.

A Jászfényszaru Ipari Centrum kft. működésének, illetve az 
Alapító és a Társaság pénzügyi kapcsolatainak áttekintéséről szóló 
jelentést.

A Jászfényszaru Városfejlesztő kft. működésének, illetve az 
Alapító Önkormányzat és a Társaság Pénzügyi kapcsolatainak át-
tekintéséről szóló jelentést.

A Jászfényszaru Város Önkormányzat Pénzügyi-gazdasági 
Helyzetének, a Belső Kontroll Rendszer működésének áttekinté-
séről szóló jelentést.

A képviselő-testület egyben elrendelte, hogy a vizsgálati jelenté-
sekben foglaltakban az ellenőrzött szervek vezetői intézkedési 
tervet készítsenek a vizsgálat megállapításainak, észrevételeinek 
kijavítása érdekében.

Elfogadták a Jászfényszaru Ipari Centrum kft. 2013. évi Alap-
szerződésében foglalt feladatok teljesítéséről szóló beszámolóját, 
valamint a kft. 2014. évi feladatainak meghatározását, hangsú-
lyozva az Ipari Park kiemelt projektjének (vállalkozói ház) teljes 
körű lebonyolítását. 

Döntöttek a Jászfényszaru Ipari Centrum kft. számára végle-
ges pénzeszköz átadásáról, egyrészt a Szociális Város rehabilitációs 
projekt, másrészt a Funkcióbővítő projekt saját erő biztosításaként.

A képviselő-testület elfogadta a Jászfényszaru Városfejlesztő 
kft. 2013. évi Alapszerződésében foglalt feladatok teljesítésé-
ről szóló beszámolóját, valamint a kft. 2014. évi feladatainak 
meghatározását, kiemelve az Egészségház és a Plébánia megva-
lósulásában való aktív együttműködést.

A képviselők határozatot hoztak a 02/6 helyrajzi számú 2549 m2 
területű, kivett helyi közút megnevezésű ingatlan tulajdonba 
vételi szándékáról, amennyiben az felajánlásra kerül.

Egyhangú döntés született a Samsung V3 feltáró út kialakítható-
ságának, illetve telekhatár és tulajdonviszony rendezésével kap-
csolatos projektelőkészítő feladatok jogszabály szerinti elvégzésére.

A Vácszentlászló – Jászfényszaru 3106 sz. összekötő út – 3,5 
km belterületi szakasz út – és kapcsolódó műtárgy felújítási 
munkáira vázlatterv készíttetéséről határoztak.

A képviselő-testület a XXVI. Tavaszi Emlékhadjárat megren-
dezéséhez és az azt kísérő települési program lebonyolításához 
200.000 forint támogatással járult hozzá.

A mária Terézia királynő kiváltságlevele a jászok és kunok részé-
re című kiadvány 20 példányban történő megrendelését támogatták.

Döntés született a Jászfényszaru Városi Sport Egyesület mLSZ 
TAO sporttelep felújítás és gépbeszerzés pályázatának támoga-
tásáról, Jászfényszaru VSE MLSZ TAO pályázatának támogatásá-
hoz szükséges tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozat aláírásának 
polgármesteri felhatalmazásáról.

Elfogadták a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kol-
légiuma 3707/200 altéma kódszámú felhívására „Tarlófesztivál 
Jászfényszaru 2014” című pályázat benyújtására, saját forrás 
biztosítására vonatkozó előterjesztést.

A gólya utca, Televízió utca szennyvízátemelők építése biz-
tonságos üzemeltetése érdekében 9.560.000 Ft+áfa összeget biz-
tosítottak a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére.

A Petőfi Sándor művelődési Ház és könyvtár felújítási mun-
kálataival kapcsolatosan a műszaki ellenőr javaslatára a parketta 
minőségi lerakásához szükséges betonozási munkák elvégzését ren-
delték el, továbbá a belső berendezési eszközökre 7.900.000 fo-
rint keretösszeget hagytak jóvá.

2014. március 19.
A rendkívüli ülésen támogatták a közművelődési érdekeltség-

növelő pályázat benyújtását, melyhez a 2014. évi költségvetés-
ben 1.150.000 forint önerőt biztosítottak.

A képviselő-testület felhatalmazta Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármestert, hogy a települési IV. Béla Általános Iskola, Alap-
fokú művészeti Iskola egyházi fenntartása tárgyában érdeklődjön 
az Egri Érsekséggel történő személyes egyeztetés során.

2014. március 26.
A közbeszerzési Bíráló Bizottság döntéseihez kapcsolódó 

előterjesztések keretében:
Elsőként a gondozási központ ajánlattételi felhívásra érke-

zett kérdések megválaszolására, előzetes vitarendezésre vonat-
kozóan döntöttek javasolva a módosítást az ajánlattételi felhívás-
ban előírt minimumkövetelmény tekintetében.

A Papkastély utcai kerítésének felújításának elvégzésével a 
Boros és Sánta Kft.-t bízták meg, melyre bruttó 557 768 Ft-ot 
különítettek el az önkormányzat költségvetéséből.

Döntöttek az „Utánunk a közösség – komplex telep-program 
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
Fényszarun” című, TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0062 számú pá-
lyázat keretében „rendszeres tanácsadás tartása a szülők részére a 
fogyatékossá minősítés megelőzése érdekében” szolgáltatás beszer-
zéséhez ajánlattevők kijelöléséről, valamint a projekt keretében 
hangszerek beszerzéséhez nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 

A 2013–2014. évi startmunkában megvalósuló „Erdőművelés 
és kertészeti munka Jászfényszarun” című kistérségi minta-
program keretében fóliasátor építéséhez fólia beszerzésre nyertes 
ajánlattevő kijelöléséről.

A „mezőgazdasági startmunka közfoglalkoztatási program 
folytatása és bővítése az önfenntartás erősítése jegyében Jász-
fényszarun” című, 2014. évi STARTmUNkA kistérségi minta-
program keretében növényvédő szer, műtrágya és vetőmag, vala-
mint vetőburgonya beszerzéséhez nyertes ajánlattevő kijelöléséről.

A képviselő-testület a jászfényszarui Boros-tó javításához szük-
séges anyagok beszerzésére nyertes ajánlattevőként a Tusor kft.-t 
az ajánlatában szereplő bruttó 395.554 Ft összeggel, építőanya-
gok beszerzéséhez a Boldogi Tüzépet az ajánlatában szereplő 
bruttó 454.368 Ft összeggel, készbeton beszerzésére helyszínre 
szállítással a koczkás Fuvarozó kft.-t az ajánlatában szereplő 
bruttó 601.472 Ft összeggel hirdette ki.

A testület elfogadta a 2013. évi költségvetésében szereplő civil 
keretben meghatározott támogatások felhasználását a támoga-
tott szervezetek beszámolói alapján. 

Jóváhagyták a 2013. évi külkapcsolati támogatások elszámo-
lását is az Iglice Folklór Kulturális Alapítvány, a Színjátszók Baráti 
Köre Egyesület, a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság és a 
Jász Íjászok jelentései szerint.

A Kolibrik női focicsapat és a Jász Íjászok a 2013. évi sporttá-
mogatások felhasználásáról is beszámoltak.

Az Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság javaslatára a képviselő-tes-
tület felosztotta a 2014. évi civil támogatási keretet, a külkap-
csolati támogatási keretet, valamint a sporttámogatási keretet.

Elfogadásra került a Jászfényszaru Város Önkormányzat 2014. 
évi költségvetésében szereplő táborozási keret, mely a Jász-
fényszarui gyerek sakkozók részére 400.000 Ft-ot, a Virgonc 
táborozók részére 800.000 Ft-ot, az „I. művésztelep Jászfény-
szarun 2014.” részére 400.000 Ft-ot, a Napközis tábor részé-
re 200.000 Ft-ot, a Római katolikus Egyházközség részére 
400.000 Ft-ot állapított meg.

A képviselő-testület a Jászfényszaru Városi Sport Egyesület 
2013. évi beszámolójának elfogadásával egyidejűleg döntött az 
egyesület 2014. évi támogatásáról is, mely alapján jóváhagyták a 
havi 750.000 Ft-ra történő emelést, összességében 9.000.000 Ft 
keretösszeg beállítását a 2014. évi költségvetésében.

A testület támogatta 2.500.000 Ft erejéig, keret jelleggel,  
a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság kérelmét, a 
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0499 projektjével kapcsolatos önerő 
biztosítását. A képviselő-testület a szükséges forrást elkülöníti a 
2014. évi költségvetés terhére. Felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a kapcsolódó megállapodást kösse meg a megfelelő ga-
ranciális elemek beépítésével.

A képviselő-testület elfogadta a Városháza recepciós pultja ki-
alakítása és egyéb, még elmaradt asztalos munkákra a FAFEL 
Kft. árajánlatát 2.391.000 Ft +áfa összegben, melyet a 2014. évi 
költségvetésében biztosít. A képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert a beszerzéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határozatot hoztak a polgármesteri hivatal tetőtéri ablakaihoz 
árnyékoló beszerzése tárgyában hozott döntés módosításáról.

Engedélyezték a jászfényszarui Tűzoltó Egyesület 2013. évi 
148.829 Ft összegű működési maradványának 2014. évben 
történő felhasználását, valamint a Jászfényszarui Földtulajdo-

nosok közössége részére a 2013. évi 538.059 Ft összegű mű-
ködési maradványának 2014. évben történő felhasználását. Az 
elszámolási kötelezettség a maradvány felhasználására a tárgyévi 
működési támogatással azonos módon történik.

Megvitatták a magyar koreai Társaság közhasznú Egyesület 
támogatási kérelmét, és úgy döntöttek, hogy a tagdíj befizetésével 
támogatják az egyesületet.

Megelőlegezték a Plébánia bővítés engedélyes terveinek kifi-
zetését az Egyházközség, ill. a tervező részére 2.000 ezer Ft +áfa 
összegben, mely a korábbi határozattal elfogadott 127 millió forint 
felhalmozási célú pénzeszköz átadás terhére kerül kifizetésre.

Döntöttek a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és kör-
nyezetvédelmi Nonprofit közhasznú kft. ügyvezetőjének visz-
szahívásáról és új ügyvezetőjének megválasztásáról.

Elfogadásra került a hulladékudvar helyéül szolgáló 05/147 
hrsz.-ú területre földhasználati jog alapítása a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás részére, 
valamint felhatalmazták győriné dr. Czeglédi márta polgármes-
tert a Földhasználati jog létesítéséről szóló megállapodás aláírására.

Jászfényszaru Város Óvodai Intézménye alapító okiratának 
módosítása tekintetében hoztak határozatot.

Az önkormányzati tulajdonú társaságokkal kötendő szerződések 
vonatkozásában a Jászfényszaru Ipari Centrum kft. 2014. évi 
feladatainak elvégzésére 7.500.000 forintot, a Jászfényszaru 
Városfejlesztő kft. jóváhagyott 2014. évi feladatainak elvégzé-
sére 24.500.000 forint összeget hagytak jóvá, melyet az önkor-
mányzat 2014. évi költségvetésében biztosít. A képviselő-testület 
felhatalmazta a polgármestert a szerződések aláírására.

Szolgálati jogviszonyban álló kérelmező részére szolgálati lakás-
hoz nyújtandó támogatásról döntöttek.

Felhatalmazást adtak a polgármesternek a Vágó Bt.-vel köten-
dő kaszinó üzemeltetési szerződés előkészítésére. A képviselő-
testület felhatalmazta a polgármestert a bérleti díj meghatározása 
kapcsán a tárgyalások lefolytatására.

Zárt ülésen egy ingatlanfelajánlás tekintetében tárgyaltak, és 
döntöttek a vételi szándék elutasításáról.

 Dr. Voller Erika jegyző

Jászfényszaru Város Önkormányzata 2014. április elején fásítási 
akciót hirdetett. Ennek keretében a lakosok az utcára, a telkük elé 
igényelhettek fákat, bokrokat.

Az akció a lakosok körében rendkívül népszerűvé nőtte ki magát. 
Rengetegen igényeltek fákat, bokrokat, kértek tanácsot, javaslatot 
a választandó fajtára. 

Az időjárás azonban nem a „szokásos” arcát mutatta, hiszen feb-
ruárban már-már áprilist idéző időjárás volt, melynek következté-
ben a szokottól jóval hamarabb fakadtak ki a növények, kezdtek 
el rügyezni. Ennek következtében a kertészetek már nem adnak 
szabad gyökeres fákat a következő ültetési időszakig, amely az őszi 
időszak.

Mindezek következtében a faigénylési időszakot meghosszabbít-
juk 2014. június 30-ig.

A kérelmek beadása személyesen vagy e-mailen történhet. Sze-
mélyesen a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatalban 
Urbán Csabánál munkaidőben, e-mailben pedig a kornyezet@
jaszfenyszaru.hu e-mail címre lehet.

Kérdés esetén ugyanezen elérhetőségeken szívesen segítünk.
Az általunk javasolt növények képeit az alábbi linkre kattintva 

tekinthetik meg: www.jaszfenyszaru.hu Urbán Csaba
 Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
 környezetvédelmi referens, projektmenedzser

Fásítási igénylés meghosszabbítása
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TÁJÉKOZTATÓ
A 2014. ÁPRILIS 06–i ORSZÁGGYŰLÉSIKÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS

HELYI EREDMÉNYEIRŐL
Jászfényszaru város választópolgárainak száma: 4.582 fő  Választáson megjelent: 2.239 fő (48,86 %) 

Szavazókörök:
 1. Szabadság út 32. (új általános iskola); 2. Szabadság út 2. (régi általános iskola); 3. Szent István út 1. (művelődési ház)
  4. Szabadság út 77. (Papkastély); 5. Szabadság út 32. (új általános iskola)

Egyéni választókerületi szavazáson leadott érvényes szavazatok száma: 2.221 db. A szavazatok száma jelöltenként és szavazókörönként:

Országos listás szavazáson leadott érvényes szavazatok száma: 2.221 db.  A szavazatok száma listánként és szavazókörönként:

 Dr. Voller Erika jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője

 kapott érvényes szavazat

 
A jelölt neve

 
Jelölő szervezet(ek)

 1. 2. 3. 4. 5. Összesen

 1  Dr. Liszák János  KTI 2 2 2 1 0 7

 3  Nagy János  Független 3 3 1 4 4 15

 4  Budai Lóránt  JOBBIK 110 112 89 106 155 572

 5  Turi Kristóf Tamás MUNKÁSPÁRT 3 9 3 1 5 21

 6  Ménkű Ottó  LMP 9 18 18 14 13 72

 7  Szűcs Károly  NEMZETI ÉRDEKÉRT 0 1 0 0 1 2

 8  Korsós András  MGP 0 0 2 1 0 3

 9  Kökény Kálmán  SZOCIÁLDEMOKRATÁK 0 0 1 10 2 13

 10  Jámbor László  A HAZA NEM ELADÓ 0 1 5 4 4 14

 11  Dankó István  JESZ 1 0 0 0 1 2

 12  Dr. Szekeres Imre Jenő MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 62 73 134 118 116 503

 14  Kövendi Erzsébet  SMS 2 2 5 1 5 15

 15  Pócs János  FIDESZ-KDNP 199 191 188 188 207 973

 16  Pásztor László  ÖP 0 0 1 1 0 2

 17  Járvás István  FKGP 1 1 1 3 1 7

 Egyéni jelöltekre leadott szavazatok összesen: 392 413 450 452 514 2.221

 Szavazat

  
A pártlista neve

  1. 2. 3. 4. 5. Összesen

 1 MCP  1 4 1 0 0 6

 2  A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT 0 2 6 4 4 16

 3  SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI 2 0 4 0 4 10

 4  FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT 1 1 0 0 1 3

 5  ÚDP  0 1 0 0 0 1

 6  FIDESZ-KDNP  207 194 187 192 212 992

 7  SEM  1 0 2 1 0 4

 8  LMP  10 17 20 16 16 79

 9  JESZ  0 0 0 0 1 1

 10  ÚMP  0 0 0 0 0 0

 11  MUNKÁSPÁRT  4 7 3 2 5 21

 12  SZOCIÁLDEMOKRATÁK 0 1 1 6 2 10

 13  KTI  2 2 1 1 0 6

 14  EGYÜTT 2014  3 0 1 0 2 6
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Sajtóközlemény
Jászfényszaru Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv keretében 5.426.630 Ft uniós támogatást nyert a Társadalmi Infrastruktúra Operatív 

Program „Könyvtári Szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése Tudásdepó-Expressz” konstrukcióban. A projekt fizikai beavatkozása-
inak legfontosabb célkitűzése az iskolakönyvtári szolgáltatások színvonalának növelése.

A projekt címe: Iskolai és Gyermekkönyvtár Jászfényszaru – informatikai fejlesztése
A projekt száma: TIOP-1.2.3-11/1-2012-0282
A pályázat megvalósítása során lehetővé vált a beállított 5 db MSI gépen a netezés, az új szerver és a Szirén program pedig a könyvtári távhasz-

nálatot, illetve könyvtárközi kölcsönzést is támogatja. Az eszközökhöz könyvolvasó szkenner és központi nyomtató-másoló, szünetmentes táp, 
és egy mobil vonalkód leolvasó is érkezett. Ezekkel a könyvtár digitalizálása is lehetővé válik. A könyvnyilvántartás, leltározás ideje töredékére 
csökken a könyvek vonalkódos leltári beszámozása után. Az érintőképernyős gépház nélküli MSI gépekhez grafikai szoftverek (Flash, Illustrator, 
InDesign, Photoshop, Dreamweaver, Acrobat, Corel Draw) adnak teret a kreatív gyerekek alkotó vágyának. Az ABBYY FineReader 11 karakter-
felismerő a beszkennelt szövegek, könyvek raszteres állományát karakteres állománnyá alakítja át, míg az OFFICE szöveges, táblázatos, prezen-
tálós munkát tesz lehetővé. A MAGic program pedig biztosítja, hogy vakok és gyengén látók is könnyedén kijussanak a világhálóra.

A fejlesztés 2013. 12. 31-óta érhető el az Iskolakönyvtárban. 
Projektünk főbb mutatói:
Támogatási szerződés szerinti:  ......................... – elszámolható költség:  .....................................  5.426.630 Ft
   – támogatás:  .....................................................  5.426.630 Ft
A projekt kezdete 2013. július 1., befejezése 2013. december 31.
Kapcsolat:  ....................................................... – név:  ............................................................... Fáy Dániel projektiroda munkatárs
   – telefon:  .......................................................... 57/520-119 
   – e-mail:  ........................................................... projektiroda@jaszfenyszaru.hu

Nagy örömemre szolgált, amikor hittanos gyermekeink megleptek 
saját készítésű makettjeikkel. A szépen megújult főtérről beszélgettünk 
az egyik hittanórán. Az ezt követő alkalomra Rimóczi Patrik 3. b osz-
tályos tanuló egy nagy templommal érkezett. A többi diák úgy gon-
dolta, szükséges mellé a templomkert is, így később Polatschek Péter 
(3. a) tanuló örvendeztetett meg a kert egy részével, de a lányok sem 
akartak lemaradni így Kotán Eszter és Balázs Léna (3. b) Noé bárkáját 
tették hozzá a kompozícióhoz, melyet Bakó Bernadett (3. a osztály) 
zöld növényeivel szépített. Úgy gondolom, hasznos időtöltés volt. Az 
alkotás öröme kikapcsol és feltölt.

Kedves gyerekek!
Lehet folytatni az alkotást. Bővíthetjük akár a városházával is vagy 

esetleg a kastéllyal? Sándorné Éva néni

Szabadidős tevékenység!
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A szervezők aktivitásának köszönhetően egyházközségünk számára 
lehetőség nyílt több buszkiránduláson részt venni, mely idáig nagy 
sikert hozott. Először a volt plébánosunkhoz utaztunk Markazra és 
még két faluba, ahol szentmisén is részt vettünk. Szerető fogadtatás-
ban részesültünk, majd Markazra mentünk át, ahol az atya megmutat-
ta az újjávarázsolt templomot. Azt hiszem, a példamutató fogadtatás, 
amelyben részünk volt, emlékezetes lesz a közösségnek. Köszönjük 
nekik, a jó Isten áldja meg őket érte.

A következő kirándulásunk Budapestre vezetett; a Parlament, a Má-
tyás-templom, majd a Szent István-bazilika megtekintése volt a prog-
ram. A hideg dunai szél pirosra festette az arcunkat, mire bejutottunk 
– Pócs János képviselő úr segítségével – a parlamentbe, melyben orszá-
gunk törvényeit hozzák. Külön csodálatos élmény volt Szent István ki-
rályunk koronázási ereklyéit látni. Megköszönve a képviselő úr önzet-
len segítségét elbúcsúztunk, majd elindultunk a Mátyás-templomba. 
A Nagyboldogasszony tiszteletére épült kívül-belül gyönyörű műem-
lék templom altemplomában az otthon maradottakért és a betegekért 
elmondtunk egy tized rózsafüzért. A bazilikában folytattuk utunkat, 
amelynek minden részletét építészeink, mestereink nagyjainak mun-
kája aranyozza be. Megtekintettük a szent jobbot, majd szerencsénkre 
a szentkúti Szűzanya kegyszobrát is. A látvány gyönyörű volt. Őse-
ink példamutató keresztény hite, mely összefonta a nemzetet, ezt az 
örökséget hagyta ránk, melyet kötelességünk ápolni, hogy kilábaljunk 
ebből a pogány, média által diktált világból. S ha ez sikerül, büszkék 
lehetünk magyarságunkra. Majd buszra szállva egy kicsit elfáradva, de 
élményekkel telve indultunk haza. 

Következő úti célunk Fényszaru kispapjainak szolgálati helye. Kö-
szönjük a szervezőknek, az autóbusz sofőrjének munkáját, és reméljük 
még útjaink folytatódnak Isten segítségével. A jó Isten adjon mind-
nyájunknak erőt, egészséget, hogy ez a kis közösség egy része méltó 
legyen őseink tiszteletére. É. S.

Tisztelt Olvasó!
A legutóbbi jelentkezésem óta kiemelt 

tárgyi súlyú bűncselekmény nem vált is-
mertté Jászfényszaru városban.

Egyre több jelzés érkezik hatóságunk-
hoz, miszerint a fiatalok (12–18 éves) 

szabadidős tevékenységük során olyan magatartást tanúsítanak, ami 
önmagukra, egymásra, illetve a környezetükre is negatív hatást gya-
korol. A napi szolgálatok tapasztalataiból és a jelzésekből az látszik 
körvonalazódni, hogy a fiatalok – fiúk és lányok egyaránt – késő este 
felügyelet nélkül szórakoznak kocsmákban, illetve tartózkodnak köz-
területeken. Ezzel kapcsolatban több garázda cselekmény elkövetését 
is kellett vizsgálni a rendőrségnek az elmúlt hónapok során. A köz-
lekedési jelzőtáblák és a szeméttároló edények eltávolítása rongálási 
célzattal a legjellemzőbbek. Az általános iskola és a művelődési ház 
közösségi helyiségeiben is előfordultak deviáns magatartási megnyil-

vánulások, ahol rendőri intézkedéseket kellett lefolytatni.
Március hónap során egy közös ellenőrzést folytattunk le a Gyer-

mekjóléti Szolgálat munkatársaival, ami során a szórakozóhelyek 
ellenőrzését tűztük ki feladatként. A tapasztaltakkal kapcsolatban 
szakmai feladatokat szabtunk, illetve büntetőeljárás keretében is foly-
tatunk vizsgálatot. Következtetésként annyi elmondható, hogy jobban 
kell figyelni gyermekeink szokásaira, arra hogy meddig, kivel engedjük 
el szórakozni. Szükséges arra figyelni, milyen állapotban ér haza, és 
vonják kérdőre, ha szükségesnek látják. Több esetben a polgárőrök 
hívtak segítséget öntudatlan állapotban lévő fiatalhoz. A rendőrség, a 
polgárőrség, és a közterület-felügyelet munkatársai is kiemelt figyel-
met fordítanak a fiatalok viselkedésére, azonban az eredményes mun-
kához szükséges, elengedhetetlen a szülői nevelés, figyelem.

Áprilisban a jászfényszarui római katolikus templomban ismét egy 
tolvaj járt, és eltulajdonított több olvasóláncot a bejárat melletti üve-
gezett szekrényből. A rendelkezésre álló adatok elemzését követően 
egy hét leforgása alatt az elkövető személyazonossága megállapításra 
került, és vele szemben bíróság elé állításra kerül sor. Az elkövető a 
lopást megelőző nap éjjelén érkezett a városunkba szórakozni, majd 
mielőtt hazautazott, elkövette a fenti bűncselekményt.

A gyanúsan viselkedő idegeneket azonnal jelentsék a rendőrségnek!
Nehezítsük meg együtt a bűnelkövető személyek tevékenységét!

Elérhetőségek: Telefon: 107;
Rendőrőrs: +36-70/330-7626; Fax: 57/422-138

Terenyi Imre rendőr főhadnagy,
rendőrőrsparancsnok

2014/2015-ÖS ÉVADRA
A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre a 2014/2015-ös évadra a 

 József Attila Színházba (1134 Budapest, Váci út 63.) a következő 
előadásokra Bánffy György bérletet biztosít az érdeklődőknek.

2014. október 3. (péntek) 19 óra
Szakcsi Lakatos Béla – Csemer Géza: Cigánykerék musical
Főbb szerepekben:  Náray Erika, Láng József, Zöld Csaba, Kovalik 

Ágnes, Fehér Anna, Katona János, Fila Balázs, 
Ömböli Pál, Hajdú László, Bíró Péter.

 Rendező: Böhm György
2014. november 14. (péntek) 19 óra
Tamási Áron: Csalóka szivárvány színmű
Főbb szerepekben:  Bodrogi Gyula, Rékasi Károly, Zöld Csaba, 

Szabó Éva, Ujréti László, Lippai László, Bojtár 
Endre, Király Kitti, Varga Miklós, Létay Dóra. 
Rendező: Csiszár Imre

2014. december 12. (péntek) 19 óra
Görgey Gábor: komámasszony, hol a stukker? vígjáték
Főbb szerepekben:  Rékasi Károly, Schnell Ádám, Szerednyei Béla, 

Fila Balázs, Nemcsák Károly. Rendező: Huszti 
Péter

2015. február 20. (péntek) 19 óra
Giulio Scarnacci – Renzo Tarabusi: kaviár és Lencse komédia
Főbb szerepekben:  Nemcsák Károly, Szulák Andrea, Sára Bernadett, 

Zöld Csaba, Láng József, Fila Balázs, Kovalik 
Ágnes, Lippai László, Márkó Eszter. Rendező: 
Verebes István

A négy előadásra a Bánffy bérlet ára 9.500 Ft + alkalmanként az 
útiköltség várhatóan 1.700 Ft. A bérletet május 30-ig meg kell venni, 
az útiköltséget az előadás alkalmával kell fizetni.

A volt bérlettulajdonosoknak május 10-ig kell nyilatkozni, hogy az 
új évadra a fenti feltételekkel megújítják-e bérletüket.

Bérletmegújítás és rendelés, bővebb felvilágosítás személyesen 
Tóth Tibornál a városháza alagsorában vagy a +36/30-337-3336 
mobilszámon lehetséges.

 Tóth Tibor szervező

Valami elindult

Rendőrségi hírek

Bérleti felhívás
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Faragó Annamária 
jászfényszarui születésű 
dokumentumfilmes a 
március 15-e alkalmából 
rendezett ünnepi műsor 
keretében könyvbemu-
tatót és előadást tartott 
2014. március 14-én a 
Városháza dísztermé-
ben. A Háború és lélek 
című regény szerzőjét, 
Faragó Annamáriát Győ-
riné dr. Czeglédi Márta 
polgármesterasszony és 
Bordásné Kovács Kata-
lin, a művelődési ház és 
könyvtár igazgatója mél-
tatta és mutatta be.

A közönségtalálkozó 
első részében Pelsőczy 
László színművész olvasott fel részleteket a könyvből. A felolvasás 
plasztikussá, élővé tette a könyvet, kedvet csinálva az elolvasásához. 
Ezután a regény bemutatása következett, valamint a keletkezési kö-
rülményeiről hallhattunk pár gondolatot. Majd az ősnyelvről tartott 
előadással folytatódott a program, az írónő megosztotta gondolatait a 
közönséggel az ősnyelvről, és a székely-magyar rovásírás hagyománya-
iról, szépségeiről, fontosságáról is beszélt. Az előadással egy személyes 
küldetést öntött szavakba, mely a magyar nyelv szépségét, értékét hi-
vatott megismertetni a magyarsággal.

Az est végén lehetőség volt könyvvásárlásra és dedikáltatásra is.
A Háború és lélek regény a városi könyvtárban is megtalálható 2 

példányban.
 Nagy Ildikó könyvtáros · Fotó: Menyhárt Éva

2014-ben hetedik al-
kalommal került sor az 
Országos Népzenei Ver-
senyre, melyet hároméves 
időközönként rendeznek 
meg.

A versenyt a Nemzeti 
Erőforrás Minisztériuma 
hirdette meg az Oktatási 
Hivatal, mint fő támoga-
tó védnökletével.

A területi döntő 2014. 
február 17-én volt, ahol 
Horváth Áron, városunk 
3. b osztályos tanulója, 
megyénkből egyedüliként 
jutott tovább a Gödöl-
lőn megrendezésre került 
országos döntőbe, ahol 
2014. április 3–5-ig mé-
rettettek meg a fiatal népzenész palánták.

Az I.-es korcsportban szólóhangszer kategóriában cimbalommal, 
Áron az országos döntőben II. helyezést ért el.

Köszönet a felkészítő tanárnak, Unger Balázsnak és a kíséretnek, Du-
dás Olivér (brácsa) és Laczkó Patrik (nagybőgő).

Gratulálunk Áron!
 Horváthné Katona Ágnes

Márciusban Gyárfás Mátyást, áprilisban Nagy Jánosné Budai Er-
zsébetet köszöntötték 90. születésnapjuk alkalmából. A képeken őket 
látjuk Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesterrel és dr. Voller Erika 
jegyzővel.

Népzenei versenyen

Háború és lélek, rovás és ősnyelv

Szépkorúak köszöntése

A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre 2014. május 30-án pénte-
ken Budapestre a Karinthy Színház előadására 17 órakor különjára-
tú autóbuszt indít. A darab címe: Csathó Kálmán-Deres Péter: TE 
CSAK PIPÁJ, LADÁNYI! Főbb szereplők: Mikó István, Zsurzs Kati, 
Szirtes Balázs, Voith Ági. Jegyek: 2.590 és 3.100 Ft/db, buszköltség: 
1.700 Ft/fő. Jelentkezni a +36/30/337-3336 mobilszámon lehet.

Tóth Tibor

Színházi szervezés

Pillanatkép az iskola életéből

Csak néztünk a moziban...
Fotó: Pálné Pádár Anikó
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Elöljárók – Élenjárók

KÖZSÉGEINKÉRT DÍJ – 1983

A Jászfényszaruért Alapítvány gondozásában Leader pályázati támo-
gatással készült helytörténeti kiadvány megjelenését követően – pót-
lólagos kutatás után – derült ki, hogy az 1981-ben a Jászfényszaru 
Nagyközségi Közös Tanács (NKKT) által alapított Községeinkért díj 
díjazottai közül két kitüntetett személy neve és életútja kimaradt a 
kiadványból. 

Dr. Nagy László a budapesti Kalapgyár igazgatója 1983 áprilisában 
a NKKT Végrehajtó Bizottság (VB) döntésével, majd a tanácsülés 
utólagos jóváhagyásával kapta meg az elismerést. Kiss László, a Jász-
fényszaru Nagyközségi Közös Tanács elnöke részére az 1989. júniusi 
tanácshatározat alapján – melyben saját kérésre felmentették tanácsel-
nöki tisztségéből – munkáját megköszönve e határozatban Községein-
kért díjat adományoztak számára. Az elismerés átadására az augusztus 
18-án tartott kibővített ünnepi tanácsülésen került sor.

Mindkét esetben a tanácshatározatok jegyzőkönyvi mutatójában a 
kitüntetés ténye nem szerepel. 

Az első esetben csak a tanácsülési jegyzőkönyv (az 1983. évi négy 
ülésről 45 oldal) tételes elolvasása mellett tudta volna feltárni a kutató 
az adományozás tényét, mert a kitüntetésről szóló vb-i és tanácsülési 
döntés a lejárt határozatok és a két ülés között történtekről szóló ta-
nácselnöki írásos tájékoztatóban szerepelt. A határozatok jegyzőköny-
vi mutatójában a tájékoztató elfogadása került rögzítésre. 

A második esetben is tény, hogy a jegyzőkönyvi mutatóban csak Kiss 
László tanácselnök funkciójából való felmentése szerepel, azonban ha 
a kutató megnézte volna a határozatot, hogy mely időponttal került 
felmentésre – amely szintén a kutatás tárgyát képezte – úgy talán ész-
revehette volna az egy sorral lejjebb íródott kitüntetés adományozását. 

A két érintett személytől Dr. Nagy László és Kiss László uraktól a 
kutató, a szerkesztő, a kiadó elnézést kér. Kitüntetésük tényét rög-
zítettük, a majdani bővített kiadásban szerepeltetni fogjuk, addig is 
fényképes életútjukat a helyi újságban közzétesszük.

 Mészáros László felelős kiadó · Tóth Tibor szerkesztő

DR. NAgY LÁSZLÓ
a budapesti
kalapgyár igazgatója
Budapest,
1930. november 28.

Édesapja gépkocsiveze-
tő, édesanyja postai dol-
gozó volt. Testvére gé-
pészmérnök.

Az elemit, a polgárit, a 
háború után a közgazda-
sági gimnáziumot kitűnő 
eredménnyel végezte. A 
Budapesti Műszaki Egye-
temen 1954-ben vegyész-
mérnöki, majd munka 
mellett 1964-ben textil-
vegyész-szakmérnöki ok-
levelet, 1971-ben műsza-
ki doktori címet szerzett.

Tanulmányai közben sportolt, volt igazolt kosárlabdázó, úszó, ököl-
vívó, s még vízilabdázott is. 1947-61 között az MTK-ban kajakozott, 
1951-ben válogatott kerettag, két társával megalapította a kajak-kenu 
szakosztályt. 1954-ben kajak 4-ben 1000 méteren világbajnoki I. he-
lyezést értek el, több Eb, vb arany, ezüst, bronz érmese, 13-szoros ma-
gyar bajnok. Eredményes sportolói munkája elismeréséül megkapta az 
Érdemes és a Kiváló Sportoló címet. Az egyetem elvégzése után 1954 
és 1983 között a budapesti Kalapgyárban laboratóriumi mérnökként, 
főtechnológusként, később főmérnökként, majd 1972-től igazgatói 
beosztásban dolgozott. A sport mellett a munkáját is magas szinten 
végezte.

Kereste az ipartelepítés lehetőségeit. Így jutott el Szolnok megyébe, 
dr. Kuti György segítségével Jászfényszarura. A nagyközségi gyártelep 
létrehozása során a helyi technológiai lehetőségek mellett a korszerű-
ség, a kedvező ár biztosítása várt megoldásra. Komoly kihívás volt a 
szakemberek kiképzése, biztosítása. Jászfényszaru vezetői minden le-
hetséges támogatást megadtak.

A kalapgyári munkások, műszakiak, vezetők áldozatos munkájukkal 
tették lehetővé a jászfényszarui gyáregység felépítését. A világ több ré-
szére termeltek árut, növekedett a termelés, az export, a létszám. Az 
utolsó években közel kilencszáz fényszarui dolgozott a Kalapgyárban. 
A Jászfényszarura történő ipartelepítésben és a mintegy másfél évti-
zedes fejlesztésében, munkahelyteremtésben múlhatatlan érdemeket 
szerzett. Gazdasági munkája elismeréseként a Kiváló Újító, a Köny-
nyűipar Kiváló Dolgozója kitüntetést és a Munka Érdemrend arany 
fokozatát kapta.

Felelősségteljes gazdasági munkája mellett mint edző és mint sport-
vezető is kiemelkedő munkát végzett. A budapesti Kalapgyár igazga-
tói munkája után 1994. évi nyugdíjba vonulásáig az MTK ügyvezető 
elnöke.

Vezetése alatt a sportklubnak sok sikerben volt része. Alapító tagja, 
majd elnöke a labdarúgóligának, és alelnök az MLSZ-ben. A Sport-
egyesületek Országos Szövetségének 1994-ben alapítója, majd nyolc 
éven át igazgatója.

Elismerésként 1988-ban a Magyar Népköztársaság Csillagrendjét, 
1995-ben a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét kapta meg. 
Az MTK Örökös tagja. 

Nyugdíjas, feleségével, Máriával 60 éve él házasságban, fiával, Lász-
lóval és menyével, Valériával együtt örülnek unokájuk, Dániel doktori 
diplomájának, orvosi hivatásának.

A kapcsolatot a mai napig tartja Jászfényszaruval, a volt gyári dolgo-
zókkal, és örül a város fejlődésének.

 Tóth Tibor szerkesztő

A kiadványt a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár intézmény 
könyvtárrészlegében 2.000 Ft-os áron az érdeklődők megvásárolhatják
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Kapitányi találkozó

KÖZSÉGEINKÉRT DÍJ – 1989
kISS LÁSZLÓ
a nagyközségi
közös tanács elnöke
Vaszar,
1936. december 9.

Veszprém megyében, a 
Pápai kistérségben lévő 
községben gazdálkodó 
szülők gyermekeként szü-
letett. Édesanyját korán 
elvesztette.

Általános iskolai tanul-
mányait szülőfalujában 
végezte. A Pápai Állami 
Tanítóképzőben tanítói 
képesítést, a szegedi Ju-
hász Gyula Tanárképző 
Főiskolán tanári diplomát 
szerzett. Pedagógusi pá-

lyáját Kengyel községben 1955-ben kezdte, ahol 17 évet töltött el. 
Felesége, Rigó-Szántai Sarolta, szintén pedagógus. Gyermekük, Gá-

bor és menyük, Marianna jogi egyetemet végzett. Unokájuk, Abigél a 
jászberényi Lehel Vezér Gimnázium tanulója. 

1972-ben hívták Jászfényszarura az ebben az évben elkészült új álta-
lános iskola igazgatójának. Vezetésével a tantestület korszerű szaktan-
termi rendszert alakított ki. 

1980. január 1-től, majd 1985-ben is megválasztották a nagyközségi 
közös tanács elnökének. A gazdasági háttérrel nem rendelkező társköz-

ségek fejlesztési felzárkóztatása és a székhely község közötti egyensúly 
megtartása nem volt egyszerű feladat. 

Az 1980-as években Jászfényszaru nagyközségben többek között 
megépült a kisvárosi modellnek megfelelő alapellátó új orvosi rendelő 
és gyógyszertár – szinte tanácsi költségvetési pénz nélkül – az Orion 
gyár vezérigazgatójának hathatós támogatásával, a helyi gyáregység 
kivitelezésében. Létrejött a bentlakásos idősek napközi otthona, ami 
abban az időben újszerű kezdeményezés volt. Teljessé vált Jászfény-
szarun az ivóvízellátás. Elkészült a legnagyobb forgalmat bonyolító 
gyűjtőutak portalanítása, vagyis a 80-as évek végére a nagyközség a 
várossá válásának lehetőségéhez egyre közelebb került. Ezen eredmé-
nyekben a vezetésével a nagyközségi közös tanácsnak és szakigazgatási 
szervének jelentős szerepe volt. Az 1980-as évek végén szóba került a 
Béke Mgtsz vagyonának nevesítése. A tsz-tagok keresték meg, mert 
igazságtalannak tartották a kidolgozott formát. Javaslatára a közgyűlés 
nem fogadta el a felülről (pártszervek által) erőszakolt előterjesztést. 
Ezt követően támadások özöne érte, ezért 1989 júniusában kérte a 
tanácselnöki funkcióból való felmentését. 

Munkáját – kérésére – az általános iskolában folytatta, ahol 1996. 
évi nyugdíjazásáig, majd azt követően még két évig mint nyugdíjas 
tanított. 

1985-ben a Tanács Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesült, 1997. 
június 12-én a művelődési és közoktatási miniszter Pedagógus Szolgá-
lati Emlékérmet adományozott számára. Jászberényben él a családja 
közelében feleségével. Aktív tagja a Jászberényi Városvédő és Szépítő 
Egyesületnek, valamint a Jászsági Képzőművészet-barátok Egyesü-
letének is. Szabadidejében szívesen festi a jászsági tájat és sportol is.  
Képeiből több önálló és gyűjteményes kiállításra került sor. 

 Tóth Tibor szerkesztő

2014. március 22-én Jászfényszaru adott 
otthont a hármaskerületi kapitányi tanácsko-
zásnak. A kapitányok félévente gyűlnek össze 
és beszélik meg közös dolgaikat, forgószín-
padszerűen a Jászság, Nagykunság, Kiskun-
ság ad helyet a találkozóknak.

Ez a tanácskozás most először került Jász-
fényszarura. Ennek apropója a megújult vá-
rosközpont és a szintén felújított Kaszinó, 
amelynek első rendezvénye a kapitányi ta-
nácskozás.

Mintegy 40 fő tett eleget a szívélyes meg-
hívásnak, kapitányok, kapitánynék, muzeo-
lógusok. A rendezvény 10.30-kor kezdődött 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester és 
Ézsiás István jászkapitány köszöntőjével. Elő-
ször a vendégek IV. Béla szobrához vonultak, 
hiszen a jászok és kunok letelepítését neki 
köszönhetjük. Ezt követte a templom meg-
tekintése, ahol Farkas Kristóf Vince adott egy 
komoly történelmi áttekintést. Kiss Gábor 
atya engedélyével Zsámboki Sándor haran-
gozó megcsendítette a nagyharangot, amikor 
a vendégek beléptek a templomba. Majd a 
városháza következett, ahol a polgármester 
asszony volt a kalauz. Az ebéd Vágó Tibort 
és stábját dicsérte, amely után alig akart a 
társaság hozzákezdeni a hivatalos munkához. 
A kapitányi tanácskozást, amely sok aktuális 
kérdést érintett 14 órakor Fábián József fő-
kapitány úr nyitotta meg. A teljesség igénye 
nélkül néhány napirendi pont: az éves ren-
dezvénynaptár kialakítása, megemlékeztek 
az országgyűlési határozatról, amely május 
6-át emléknappá nyilvánította. Foglalkoztak 

a határon túli magyarság (székelység) és a 
Hármaskerület viszonyával, a kapcsolat ki-
alakításának lehetőségével különösképpen a 
hagyományőrzésben.

A kapitánynék részére – akik nem kíván-
tak részt venni a tanácskozáson – alternatív 
programot biztosítottak a szervezők. Radics 
Flórián vezetésével virágot helyeztek el a Ci-
gányzenész emlékműnél, és megtekintették a 
mellette lévő szabadidőparkot.

Ezután Gere Ferenc kalauzolásával a Sam-
sung Smart Schoolban kaptak komoly bete-
kintést a modern elektronikába.

A tanácskozás és alternatív program végeze-
tével kötetlen beszélgetés kezdődött némi ca-
bernet sauvignon elfogyasztása közben. Majd 
8 óra után mindenki elégedetten, a jól végzett 
munka tudatával távozott.

 Ézsiás István

A találkozóra a frissen felújított Kaszinóban került sor.
Fotó: Menyhárt Éva
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A VÍZ VILÁGNAPJA...

... a Napsugár Óvodában

Apanap

... a Szivárvány Oviban

Találkozás

Évek óta hagyomány óvodáinkban, hogy a jeles környezetvédelmi 
napokat megünnepeljék a gyermekek. 

Március 21-én, pénteken játékos keretek között emlékeztek meg 
óvodánkban a víz világnapjáról. A hangsúly a játékosságon van, hiszen 
óvodás korban mindennek az alapja a játék.

Ezen a napon a gyerekek és óvó nénik is kék ruhába öltözve érkeztek 
az óvodába. Az óvónők ötletes és mozgalmas programokat szerveztek 
az óvodásoknak, így irányították rá a gyerekek figyelmét a víz védel-
mének, a vízzel való takarékoskodásnak a fontosságára. A gyermekek 
vizes, játékos vetélkedőkön keresztül oldhattak meg környezeti témájú 
feladatokat az óvodában. Felelevenítették, hogy milyen vízzel kapcso-
latos testápolási teendőink vannak: mosakodás, fürdés, fogmosás.

Továbbá óvodapedagógusaink beszélgetést folytattak a gyermekek-
kel arról, hogy miért fontos számunkra a víz, mire használjuk. 

Nevelőink fontosnak tartják, hogy a gyerekekben már korán kiala-
kítsák a környezettudatos magatartást, hogy felnőve majd értékelni és 
óvni tudják a körülöttük lévő világot.

A játékokat természetesen a víz téma köré csoportosították. Ezek az 
ünnepek jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy megálljunk egy pilla-
natra, és másképp tekintsünk természeti kincseinkre, s azok nélkülöz-
hetetlenségére. Pető Petra

A világnapot megelőző pénteken, március 21-én ünnepeltük a víz 
„névnapját”, ahogy a gyerekek nevezték el. Az óvoda apraja-nagyja 
útra kelt, buszra szállva a várost körülutazva először a legkisebbeket 
tettük le a Keleti városrész szuper játszóterére. Már ez a kerülő is új-
donság volt, hiszen ritkán járhatnak a gyerekek busszal, ahonnan jó a 
kilátás, új nézőpontból lehet megszemlélni mindent. Három csoport 
pedig a Lehel-tónál és a tanösvénynél szállt ki, és tett sétát városunk 
legvadregényesebb tava körül. Éltető elemünk a víz, ennek fontossá-
gát, védelmét a közvetlen közelében lehet a leghitelesebben elmon-
dani. A gyerek számára fontos, hogy minden érzékszervére hatva 
jusson élményekhez, tapasztalatokhoz: a víz színe, növényei, láttunk 
vadkacsákat, a mezőn két lábra állva bokszoló nyulakat. A toronyból 
átláthatóvá vált a tórendszer, a fél sziget, madarak, Fényszaru magas 
épületei, az úton közlekedő járművek. Sok állatot és növényt felismer-
tek az ösvény mentén található táblákról. Sétánk végén a bátrabbak 
megsimogathatták a tó vizét, így köszöntve névnapján. A Csigabiga, 
Katica és Süni csoport felváltotta a Pillangósokat a játszótéren, ahol a 
meleg napsütésben jólesett a nagy pohár víz. Itt is találkozhattunk ki-
sebb tóval, a játékok teljen elvarázsolták a gyerekeket. „Kiránduljunk 
máskor is!” Ezzel a kéréssel indultunk vissza az oviba.

 Mezeiné Folyó Angéla · Fotó: Földvári Edit

 Kovács Barbara: Apa kezdődik

A Szivárvány Óvoda Süni csoportos gyermekei köszöntötték
az apukákat, nagypapákat. Fotó: Földvári Edit

„ Apa, kezdődik a köszöntésed,
 Minden jót kívánok, néked

 Kívánom, hogy mindig szeressél,
 És hogy rám büszke lehessél!”

Testvércsoportok találkozása.
A Szivárvány Óvoda Süni és a Napsugár Óvoda Méhecske csoportjának 

közös mozgásos játéka az iskola tornatermében. Fotó Földvári Edit
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Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a galgán túl – 
tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a 
fenntarthatóság jegyében – TÁmOP-3.2.13-12/1-2012-0499

A Szivárvány Óvoda két csoportja pályázat keretében múzeum-
pedagógiai foglalkozáson vett részt a Magyar Természettudományi 
Múzeumban. Megismertek néhány érdekességet a rovarok világából, 
állatbőröket, csontokat hasonlítottak össze. Megtekintették a múze-
um kiállításait, majd az Olimpiai park játszóterét vették birtokba a 
gyerkőcök. Kép és szöveg: Földvári Edit

Tisztelt Lakosság!
Az Országos Mentőszolgálat és az Ügyeleti Szolgáltató tájékoztatja 

Önöket a központi orvosi ügyelet irányítási rendszerének változásáról.
2014. május 01-től az Ügyeletei Szolgáltató és az Országos Mentő-

szolgálat a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhu-
zamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség 
biztonságának javítása érdekében ügyeleti irányításra együttműködési 
szerződést kötött.

A kÖZÖS DISZPÉCSERSZOLgÁLAT ÉS mENTÉSIRÁNYÍ-
TÁSI RENDSZER műkÖDÉSÉNEk ELőNYEI:

1. Az ügyeleti ellátás területén működő Mentőállomás teljes vagy 
részleges integrációban együttműködik a központi ügyeleti köz-
ponttal, mely során

  · Folyamatos hozzáférhetőséget biztosít
  · A kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást
  ·  Közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és szol-

gáltatók közötti hatékony együttműködéshez (tetra –rádió-
rendszer)

2. Egységes, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon a lakosság 
segítséget hívhat. Egy hívás kezdeményezésével az ügyelet és a 
mentőszolgálat egyidőben elérhető. Így a beteg egy belépési 
ponton keresztül kerül kapcsolatba az ellátókkal, és egyértelmű 
betegutakon át jut el szükség esetén a fekvőbeteg ellátó intéz-
ménybe.

 2014. május 1-től az alapellátási ügyelet a következő számo-
kon hívható:

 Ügyeleti hívószám : 36/314-104
 Mentőszolgálat /mentési hívószám: 104

3. Bejelentéskor a mentésirányítás egységes kérdezési és szakmai 
elvek figyelembevételével dönt a riasztandó sürgősségi egységről 
(kivonuló ügyeleti szolgálat, kiemelt mentőegység, esetkocsi, ro-
hamkocsi). A szolgálatirányító a rendelkezésre álló információk 
alapján a beteg feltalálási helyéhez legközelebbi és a legfelkészül-
tebb egységet küldi a beteg segítségére.

4. Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van szük-
sége az irányítás ebben is a segélyhívó rendelkezésére áll.

5. A bejelentőnek, amennyiben panaszai megengedik, az irányítás 
felajánlja az ügyeleti ambulancia felkeresését. Az ügyeleti kör-
zethatárokon belül működő ügyeleti AMBULANCIA (felnőtt 
és gyermekek számára) igénybe vehető az alábbi címen: Albert 
Schweitzer kórház és Rendelőintézet 3000 Hatvan, Balassi 
Bálint u. 16.

A SÜRgőSSÉgI ELLÁTÁS LÁNCSZEmEI / TEENDőI:
1. Beteg:
 · fel kell ismernie az életveszélyes állapotot
 ·  döntését meghozva értesítenie kell az egységes számon elérhető 

sürgősségi rendszert, és a kérdésekre pontos válaszokat kell adnia
 ·  esősegélyt kell nyújtania, illetve az orvos megérkezéséig a men-

tésirányító tanácsai alapján kell eljárnia
2. mentésirányító:
 ·  a beteg vagy a hozzátartozó bejelentését a sürgősségi telefonszá-

mon fogadja
 · tanácsot adhat a kiérkezésig elvégzendő beavatkozásokról
 ·  helyszínre irányíthatja a legmegfelelőbb, a helyszínt leghama-

rabb elérő sürgősségi egységet
3. Sürgősségi egységek 
 · KÖZPONTI ÜGYELETI AMBULANCIA
 ·  ORVOSI ÜGYELETI KOCSI – szakorvos /szükséges életmen-

tő eszközökkel
 · KIEMELT MENTŐEGYSÉG – mentőszakápoló
 · ESETKOCSI – mentőorvossal /mentőtiszttel
 · ROHAMKOCSI – sürgősségi szakorvossal (oxyologus)

Múzeumi látogatás Az Országos Mentőszolgálat és az 
Ügyeleti Szolgáltató tájékoztatója

„ Könyv, toll, tinta, ceruza,
 rontom-bontom,
 kezdődik az iskola,
 csak aszondom.” – Weöres Sándor: Kezdődik az iskola

Nagycsoportban év végéhez közeledve már gyermeket, felnőttet 
egyaránt érdekel, milyen lesz az iskola, hogyan alakul az iskolakez-
dés, milyen változások, újdonságok befogadására készüljenek. Az idén 
a Napsugár Óvoda fogadta az érdeklődő szülőket. Bemutatkoztak a 
baptista, a református és a katolikus egyház képviselői. Lovászné Tö-
rök Magdolna tájékoztatót tartott a beiratkozással, tanévkezdéssel 
kapcsolatban.

Kép és szöveg: Földvári Edit

Szülői értekezlet
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Húsvét előtt a Kisiskolában

A közelgő húsvét közeledtével ismét a Kisiskolába látogatott a 
petőfibányai „Palánta” Gyermek- és Ifjúsági Missszió Bábcsoportja. 
Március 31-én reggel a színházteremben várta a lelkes közönség a már 
jól ismert előadókat, akik újra lelkesen és jókedvűen álltak a tanulók 
elé húsvéti műsorukkal. Az ünnep bibliai háttértörténetét felelevenítő 

és a hagyományokat is megidéző bábjáték megintcsak elbűvölte a né-
zőközönséget. Játékkal és dalokkal fűszerezve ismét tartalmas egy órát 
kaptunk ajándékba, amely segített mindannyiunk számára ráhango-
lódni a közelgő ünnepre.

Kovács Lászlóné

Rövid kulturális hírek

•	 A	Kultúrházak	éjjel-nappal	program	keretében	február	28-án	Ko-
vács Andrásné Rozika néni játszott az Őszirózsa nyugdíjasklub tag-
jaival. 

•	 Március	1-jén	nívós	nótaszónak	adott	helyet	a	művelődési	ház.	A	
fellépőket Farkas Zsolt, Aranycinege díjas nótaénekes hívta meg 
műsorába. 

•	 Március	2-án	a	tóalmási	művelődési	ház	művészeti	csoportjai	mu-
tatkoztak be városunkban. A Gerlice Néptáncegyüttes műsorát 
követően a Tóalmási Titánok „Kis Halivúd” című elgondolkodtató 
tragikomédiája aratott nagy sikert, melyet vastapssal köszönt meg a 
lelkes közönség.

•	 Kovács	Zoltántól	 tízen	 tanulták	 a	 kosárfonó	mesterséget	március	
8-án a művelődési házban. 

•	 Februárban	 és	márciusban	 kéthetente	 péntekenként	 Farkas	 Zsolt	
segítségével próbálták ki énektudásukat az érdeklődők. 

•	 Március	29-én	a	népművészet	mestere,	Csíder	István	segítette	a	Fe-
hér Akác népdalkör felkészülését az őszi minősítő versenyre. 

•	 Április	 5-én	 a	 vidámság	 és	 humor	 uralta	 a	 könyvtárat	 a	
Gondolatovalsó kör soros találkozóján.

•	 Április	 9-én	 háromnegyed	 egykor	 különös	 zenei	 élményben	 volt	
részük a gyermekeknek a Kisiskolában. Az ifjúsági hangversenyso-
rozat keretében a Four Bones Qartett Vidáman harsonákkal című 
műsorán nemcsak a hangszerrel, hanem örökzöld klasszikus mű-
vekkel is megismerkedhettek a nebulók. 

•	 Bensőséges	hangulat	jellemezte	az	április	11-i	költészet	napi	pódi-
umot és felolvasóestet. 4 gyermek és 3 felnőtt mutatkozott be ked-
venc verseivel, majd a könyvtár köteteiben felfedezett alkotásokat 
olvasták fel a Versmondó kör tagjai. 

•	 Április	 12-én	Alattyánon	 vendégszerepelt	 a	 Fortuna	Együttes	 két	
egyfelvonásos darabjával. A 120 fős lelkes közönség különösen ins-
pirálta a színjátszókat.

Nótaszó a művelődési házban

Tóalmási Titánok

Így készül a veszzőkosár
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„Kislábnyom” és a többiek

Szabó Krisztina énekművész kitüntetése

Hetven éve történt – kiegészítés

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság a „Hagyomány és kre-
ativitás a Zagyván innen és a Galgán túl – tanórán kívüli kulturális 
kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében” 
című és TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0499 azonosító számú pályázat 
keretében Boldog, Jászágó, Jászfényszaru, Pusztamonostor óvodái és 
általános iskolái számára biztosít tanórán kívüli tevékenységeket: heti 
szakkör, havi szakkör, versenyek, vetélkedők, témanapok, témahetek 
és tehetséggondozás.

A projekt első hónapja előkészületekkel, a programok egyeztetésével, 
szerződéskötésekkel, elvárt pályázati alapdokumentációk készítésével 
telt el. Ezt követően ütemterv szerint a nyolc együttműködő partner-
nél megkezdődött a pályázatban vállalt foglalkoztatási formák prog-
ramjainak megvalósítása.

A tavaszi időszak jeles napjaihoz kötődtek az első programok. Tava-
szi szél vizet áraszt – télűző farsangi programok négy intézményben: 
Jászfényszarui Városi Óvoda (2014. 02. 08), Jászágói Óvodai Tagin-
tézmény (2014. 02. 13.), Tündérkert Művészeti Óvoda, Pusztamo-
nostor (2014. 02. 14.), Jászsági Általános Iskola Jászágói Általános 
Iskolai Tagintézménye (2014. 03. 04.). A boldogi Csicsergő Óvoda 
két nagy sikerű programot valósított meg: Mese, mese mátka témanap 

bábkészítéssel, kiállítással, Habakuk bábszínház interaktív előadásá-
val 2014. 02. 25. A Tavaszi hagyományőrző napon volt Babakiállí-
tás, pünkösdölő a Tájházban és a Csöpp Színház interaktív előadása 
(2014. 03. 05).

A tematikus játszóházak programjaiból megvalósult a Farsangi ját-
szóház Pusztamonostoron az óvodában (2014. 03. 12.), Március 15-ei 
játszóház Jászfényszarun az óvodában (2014. 03. 14.), Szent György 
napi játszóház Boldogon az óvodában (2014. 04. 24.). Megkezdődtek 
a heti és havi szakkörök is: „Élmény legyen a tanulás – angol nyelven” 
– Jászfényszarun, Drámajáték a hagyományok erősítése érdekében – 
Pusztamonostoron, Matematika szakkörök – Jászágón. Nagy érdeklő-
désre tart számot a Háztartási – Gazdasszony szakkör Boldogon, és az 
„Egy kis hazai – helytörténeti kutatók” szakköre Jászfényszarun, ahol 
várakozással tekintenek a tervezett kirándulások elé. A tehetséggondo-
zás keretében is zajlanak a foglalkozások – matematika, magyar, angol, 
hon- és népismeret tantárgyak keretében Boldogon. A versenyek és ve-
télkedők körében valósult meg a „Természet Tudós” verseny Jászágón, 
„Kis lábnyom – fenntartható megoldások” verseny Pusztamonostoron 
és Jászfényszarun, ahol a gyermekek jutalomkönyveket vehettek át a 
pályázati támogatásnak köszönhetően.

A pályázati programban részt vevő gyermekek és kísérőik eljutot-
tak több kulturális intézménybe is: Jász Múzeum (Jászberény), Duna 
Múzeum (Esztergom), Magyar Természettudományi Múzeum (Buda-
pest), Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Hollókő), Mese Múzeum (Bu-
dapest) s ez még csak a kezdet, hiszen a projektben összesen 27 autó-
buszos kirándulásra kerül sor. A táborok előkészítése zajlik – a projekt 
keretében lehetőséget tudunk biztosítani a gyermekek nyári szünidejé-
nek hasznos eltöltésére is a drámajátékokon alapuló, a hagyományokat 
erősítő komplex művészeti táborban; a hagyomány és újszerűség nyári 
alkotó táborban és a hagyományok, hagyományos mesterségek és a 
népi kultúra témakörökben.

Kovács Béla
Projektvezető

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
Tel: 30/579-01-64, Fax: 57/422-137

E-mail: info@bedekovich.hu
Honlap: www.bedekovich.hu

2014. március 19-én a gyöngyösi sportcsarnok adott otthont Heves 
Megye Napja megünneplésének, melyen megyei szintű elismerések 
átadására is sor került.

A Heves Megyei Közgyűlés a megye kulturális értékeinek, hagyo-
mányainak megismertetésében, nemzetközi hírének növelésében szer-
zett kimagasló érdemeik elismeréseként három személyt tüntetett ki a 
Heves megye Nagykövete kitüntető címmel, köztük a Hatvanban 
élő Szabó krisztina énekművészt, aki Jászfényszaruhoz is kötődik 
édesanyja Kiss Kornélia révén.

A címet megkapta továbbá Urbán Eszter FIFA-játékvezető (Gyön-
gyös) és Szabó Attila (Eger), a Kossuth-díjas Csík zenekar prímása is. 
A 2012-ben alapított és most másodízben átadott kitüntetéshez díszes 
oklevél és emlékérem társul, melyet Szabó Róbert, a megyei közgyűlés 
elnöke adott át a kitüntetett személyeknek. Gratulálunk!

Tóth Tibor

Lapunk februári számának 14. oldalán, a lap alján közöltünk egy 
fényképet. A közelmúltban Babucs Zoltán – Szabó Péter szerzők 
„Legye tek eskütökhöz hívek mindhaláig!” A budapesti magyar kirá-
lyi „József nádor” 2. honvéd gyalogezred a második világháborúban 
címmel a Pueslo Kiadó kiadásában megjelent könyvének 208. oldalán 
Rusai Józsefről kutatásaik eredményeként a következőket olvashatjuk:

„ Név: Rusai József Rendfokozat: t.honv.
 Születési hely: Jászfényszaru Szül. idő: 1914.
 Anyja neve: Harangozó Mária
 Veszteség jellege: hadifogság Veszteség helye: Nyikitovka
 Veszteség ideje: 1943. I. 26. Csapattest: 32/III. zlj. gpu. szd.”

Tóth Tibor
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XX. Jász Világtalálkozó Jászapáti – 2014. július 11–12–13.
A Jászsági Honismereti Egylet Fodor István Ferenc vezetésé-

vel március hónapban Jászapátin tartotta negyedévenkénti soros 
ülését. A szokásos tájékoztatókon kívül a fő napirendi pont a Jász-
apátin megrendezésre kerülő Jász Világtalálkozó előkészületeiről 
szóló tájékoztató volt. Az egylet tagjait köszöntötte Pócs János or-
szággyűlési képviselő, a város polgármestere, majd Borbás Ferenc 
emeritus jászkapitány, a találkozó egyik főrendezője számolt be a 
tervezett programokról, eseményekről. Bevezetőjében elmondta, 
fontos szempontként kezelik a jászok múltjának látványos bemu-
tatását, a helyi lakosság, fiatalok minél nagyobb arányú bevonását 
az ünnepség eseményeibe, de számítanak a jász települések hagyo-
mányőrzőire is. Az eseményeket, programokat a gimnáziumban és 
környezetében bonyolítják le.

Az első nap, pénteken a szokásoknak megfelelően húsznál is 
több kiállítás megnyitásával veszi kezdetét a háromnapos Jászok 
Világtalálkozója. „Jászok a Magyar Hazában” – előadások hangza-
nak el a jászok történelméből. Naplegenda „Keletről jöttünk” – a 
Magyar Állami Népi Együttes műsora zárja a nap eseményeit. 

Szombaton ünnepi szentmise az egyházmegye második legna-
gyobb és a közelmúltban megszépült kéttornyú templomában. 
A szokásoknak megfelelő felvonulás, de rövidebb útvonalon, na-
gyobb látvánnyal, a résztvevők történelmi életképeket csodálhat-
nak meg. A nagyszínpadon Jászságért díj átadása, a jászkapitány 
ünnepélyes beiktatása, ünnepi műsor. Délután a települések kul-
turális csoportjainak bemutatkozása, este a Kossuth-díjas Csík ze-
nekar, majd a Jászmagyarok együttes műsora.

Vasárnap a Jászsági Önkéntes Tűzoltó Egyesületek versenye, jász 
virtus vetélkedő, sportversenyek és bemutatók, főzőverseny, a Vi-
lágtalálkozó záróünnepsége és tűzijáték zárja a háromnapos gazdag 
programokat.

Jászapáti Város Önkormányzata és a Jászok Egyesülete rendezők 
hívó szava: Ezrek lesznek ott, gyere te is!

Jászfényszaru Város Önkormányzata az elmúlt évekhez ha-
sonlóan július 12-én (szombaton) különjáratú autóbuszt indít 
a találkozóra. Tóth Tibor

A redemptio valamennyi jász számára az egyik legfontosabb ün-
nep. Május 6-át az Országgyűlés határozata értelmében ezentúl 
emléknapként tiszteli az ország.

Mit is jelent jásznak lenni? Megszállott utazóként azt tapasztal-
tam, hogy az emberek egy része jász, a többieknek pedig biztos, 
hogy van legalább egy jász barátja. A fenti kijelentéssel máris elju-
tunk a legfőbb jász ismérvhez, a legendás öntudathoz, mely messze 
a történelemben gyökerezik.

A jászok kiváltságokat élveztek letelepedésüktől. Közigazgatási 
autonómia, vám- és harmincadmentesség, szabad bíráskodás il-
lette meg őseinket, mely előjogokért állandó katonáskodással tar-
toztak a királynak. Kiváltságaikat féltve zárt közösséget alkottak, 
idegeneket nagyon nehezen engedtek maguk közé. Az eladottság 
negyvenhárom éve sem törte meg önérzetüket, és példás összefo-
gással visszaszerezték szabadságukat.

Ilyen erős gyökérzetből erős, magabiztos hajtás fakad. Jásznak 
lenni nem egyszerű genetika, attól sokkal több: életérzés. Ottho-
nunkban a feszület mellett helyet kap a Lehel-kürt hű mása, mon-
dáját már óvodás korban fújják a gyermekeink. Néptáncosaink 
lépéseivel egy ütemre dobban a szívünk, viseletünk finom elegan-
ciája páratlan, egyszínű zöld hímzésünk egyszerűségével megkapó.

A jász ember állítólag nehezen barátkozik, zárkózott, „hideg 
hónaljú”, de az idegennek járó – kétségtelenül nem túl hízelgő 
– „gyüttment” titulus kedves becézéssé szelídül, ha viselője tisz-
tességgel, becsülettel a jász bizalmába férkőzik. Önzetlen vendég-

szeretetünk, segítőkészségünk messzi földön híres. Ez a közösség 
befogad, beolvaszt és persze maga is beolvadt. Nem véletlenül 
tartja magát a XV. századtól a mondás: „Jászok vagyunk, de ma-
gyarok”. Ez a kettősség tökéletes összhangban van jelen az életünk-
ben. Egyetlen útról mi kétszer térünk haza. A Jászságba érkezve 
nyugtázzuk, hogy hazajöttünk, majd a küszöbünket átlépve azt 
mondjuk: itthon vagyunk.

Igazi szeretetközösségként, büszkén érkeztünk kedden a Parla-
mentbe. Ez a nap rólunk, az elődeinkhez méltó utódokról szólt. A 
történelmünk egy újabb szép fejezettel bővült azáltal, hogy múl-
tunk s jelenünk értéknek nyilváníttatott. S hogy mit éreztem a 
bennünket ünneplő taps hallatán? Azt az érzést kellene leírnom, 
amikor az összeszorult torokban dobog a szív, nevetésre kereke-
dik a száj és elhomályosul a tekintet. Ehhez azonban szegényes a 
szókincs.

Dr. Körei-Nagy Katalin újságíró, hagyományőrző

A soron következő jeleneten Luxemburgi Zsigmond király (1387-
1437) látható katonái környezetében. Zsigmondnak fordulatokban 
gazdag élete végén, 1433-ban sikerült megszerezni a német-római 
császári címet is. Az uralkodó nevéhez fűződik, hogy Jászfényszaru 
ma ismert első írásos említése is 1433-ból maradt fenn.

A másik képen Mátyás király reneszánsz udvara látható. Mátyás 
király (1458-1490) a trónján ül, kezében pedig jogart tart. A ké-
pen katonák és az udvari történetíró is látható. A jeleneten feltű-
nik az udvari bolond alakja is. Megjegyzendő, hogy szerencsére 
Mátyás király korából már több okleveles említéssel is rendelkezik 
városunk.

A harmadik képen egy új korszak, a kora újkor és rajta II. Rá-
kóczi Ferenc jelenik meg. A Rákóczi család ekkoriban az ország 
legnagyobb földbirtokosa volt. 1703-ban tört ki II. Lipót király 
önkényuralma ellen a szabadságharc, melyet Rákóczi Ferenc veze-
tett. Rákóczit 1704-től erdélyi fejedelemnek választották. 1705-től 
a szécsényi országgyűlésen pedig Magyarország vezérlő fejedelmé-
vé választották meg. Mivel a jászokat és kunokat II. Lipót király 
1702-ben törvénytelenül jobbágysorba juttatta, ezért szinte egyér-
telmű volt, hogy a Jászság már korán Rákóczi Ferenc szabadság-
harcához fegyveresen csatlakozott. Ezen túl pedig élelmiszerrel is 
támogatták a fejedelmet. A szabadságharcban természetesen szép 
számmal vettek részt fényszarui katonák is. Az elhúzódó háború 
miatt azonban az ország elszegényedett, sőt súlyos járványok tize-
delték meg a lakosságot. 1711-ben végül a szabadságharc a szatmá-
ri békekötéssel zárult le. Bár benne a jászok és kunok szabadságjo-
gainak helyreállítása is benne foglaltatott, őseink azokat mégsem 
kapták vissza. Farkas Kristóf Vince

Mi, jászok kétszer érkezünk haza

Időszalag 5. rész
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Tavaszi beszámoló a Teaházból
A szakmai együttműködések erősítése folyamatosan halad tovább, 

melynek eredményeként 2014. március 20-án ismételten összehívásra 
került egy szakmaközi munkacsoport. A munkacsoport tagjai a tele-
pes program keretein belül megvalósítandó, a sajátos nevelési igényű 
gyermekek és szüleik számára előkészületbe helyezett rendezvényekkel 
kapcsolatban tartottak egyeztetést.

2014. március 30-án második alkalommal került megrendezésre a 
Családi nap című programelem, melyen kiugróan magas létszámú 
– 78 fő – résztvevő munkálkodott együtt a helyi általános iskolába 
vezető legfőbb útvonalak takarításán.

A Jövőtervezők csapata elnevezésű klub keretein belül első alka-
lommal került sor vendégelőadó fogadására, aki a klubtagokkal saját 
vállalkozása működtetése során szerzett tapasztalatait osztotta meg.

Projektünk új rendezvénye, a Te, a házban – művészeti csoport 
programelem a legsikeresebb rendezvények egyikévé nőtte ki magát. 
A képzésekben résztvevők az Újra dolgozom című rendezvény során 
megtapasztalhatták a munkaadók és munkavállalók egymás iránti el-
várásait, tapasztalatcserét folytathattak szükséges munkahelyi szabá-
lyokról és kompetenciákról.

Immár harmadik alkalommal megszervezett, „Együtt az új óvodá-
ért” című programunk a korábbi alkalmakhoz hasonlóan nagy érdek-
lődésnek örvendett. A két helyi tagóvoda pedagógusai bábszínházzal 
lepték meg a Teaházba látogatókat, majd az előadás megtekintése után 
a húsvét ünnepéhez kapcsolódó játékos figurák barkácsolására adódott 
lehetőség. A projekt megvalósítása szempontjából kiemelkedő fontos-
ságú, hogy a 2014. február 24–én 12 fővel indult Védelmi célú erdő-
sávok – energiaerdők telepítője és fenntartója című képzés résztvevői 
2014. április 9-i záróvizsgájukat sikeresen teljesítették. A „Védelmi 
célú erdősávok – energiaerdők telepítője, fenntartója” képzésben 
résztvevők közül 11 fő kapcsolódik a „Digitális írástudás” képzéshez, 
mely 2014. április 17-én indul, 15 fő résztvevővel.

A település lakosait, ahogyan eddig is, úgy továbbra is szeretettel vár-
juk programjainkra!
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A budapesti Orion Rádió és Villamossági Vállalt 1988-ban – a pi-
acgazdaság előtérbe kerülésével – a működő tőke bevonására tárgya-
lásokat kezdett vegyesvállalat alakítására a dél-koreai, magánkézben 
lévő Samsung céggel. Az elképzelés realizálásához jelentősen hoz-
zájárult az a körülmény, hogy az egykori szocialista blokk országai 
közül 1989. február 1-jével a Magyar Népköztársaság felvette a dip-
lomáciai kapcsolatot Dél-Koreával.

A tárgyalások ezt követően felgyorsultak, és 1989 első felében 
eredményre vezettek. A második félévben nagyjából azonos alap-
tőkével 50–50%-ban részvénytársaságot hoztak létre. A magyar fél 
a területet, épületet, a felújítással kapcsolatos épületgépészeti, víz-, 
elektromos szükségletet biztosította. A koreai partner pedig a kor-
szerű szállítószalagokat, mikroprocesszoros vezérlésű automatákat és 
a színes tévékészülékek konstrukcióját hozta.

A tényleges alapítás lebonyolítása, jóváhagyása 1989 decemberé-
ben történt meg.

Jászfényszarun a termelés 1990 áprilisában döntően az Orion VII. 
gyáregységéből átvett 70 fővel kezdődött el.

A jászfényszarui gyár 1990 júniusában a Samsung 100 százalékos 
tulajdonába került.

 Tóth Tibor

Napjainkban, ha végigsétálunk városunkban, nem is gondoljuk, 
hogy milyen más volt a főtér és környéke. Az ABC, a CBA, az iskola, 
a piac, a Tüzép, a művelődési ház és a Takarékszövetkezet sem ezeken 
a helyeken volt.

Az 1960-as években kezdődött el Jászfényszaru dinamikus fejlő-
dése. A lakosság egy megszépült és új helyre költöztetett művelődési 
házat vehetett birtokba, az akkori Fürst Sándor utcában, 1966-ban. 
Nagyon sok szép élményről mesélhetnének a Petőfi Művelődési Ház 
falai. A sok megrendezett iskolai Ki Mit Tud-ról, a könnyűzenei 
koncertekről, mint a Hungária, Corvina, Kati és a Kerekperec és 
a többi nagyszerű előadóművészről. De lehetne mesélni a számos 
színházi előadásról is, az élő zenés bálokról, ahol a nagyteremben egy 
tűt sem lehetett volna leejteni.

A Takarékszövetkezet 1969-ben költözött a Szabadság útra, az 
ABC-vel majdnem szemben. A vezetője Büchler Józsefné volt. 2007 

júliusában elköltözött a városközpontba, akkori vezetője Varga Fe-
rencné. A korábbi helyén most pékség működik.

A régi művelődési házat felújították és Iparcikk Áruház lett belőle, 
az üzlet 1970. június elején nyílt meg. Ide került a régi Vasbolt, a 
Papír-írószer bolt, a Cipőbolt, és a Ruhásbolt. Három osztály mű-
ködött. A cipőosztály vezetője Turjányi Péter, a munkatársa pedig 
Langó Józsefné volt. A ruha- és konfekcióosztály vezetője Kubala 
Antalné. Munkatársaival, Faragó Lászlónéval, Kővári Zsuzsával és a 
tanuló Fehér Zsuzsával dolgoztak itt. A műszaki osztály vezetője özv. 
Dajkó Imréné volt. Vezetésével Marton Gyuláné, Zsámboki Sándor, 
Bali Ilona tanuló és Pál Bertalanné takarító várta a vásárlókat.

A régi Ruhásbolt helyén, a presszó másik oldalán 1970-ben Vas-
bolt nyílt, melyben Nagy István és Kóródi Gábor dolgozott.

1966-ban (Szabadság út 79.) megépült a Papkastély melletti te-
rületen egy újabb önkiszolgáló bolt, melyben Klippán Imréné és 
Bali Bertalanné dolgozott, majd 1973-tól Melegh Miklósné és Jakus 
Sándorné vette át a boltot. Az ő régi boltjukat Zsólyomi Imréné 
üzemeltette tovább, mivel a vásártéri kisboltot, ahol ő dolgozott, 
bezárták.

1970-ben új Tüzép épült, amelyet Pencner Antal és felesége, Rózsi-
ka néni üzemeltetett tovább. 1971-ben elkészült a Posta új épülete, 
amely ma a Szent István úton található.

1972-ben átadták az új általános iskolát, valamint a piacot, amely 
a Dobó Katalin úttal szemben található napjainkban. Abban az idő-
ben heti háromszor volt piac: kedden, csütörtökön és szombaton, 
utóbbi mindig a legnagyobb volt.

1973-ban fejeződött be az ABC építése Bognár József boltja he-
lyén. Az üzletet július elején adták át. Vezetője Bodor István volt, az 
egyik helyettese Zsólyomi Lászlóné, aki testvérével, Medve István-
néval dolgozott együtt régebben egy kis boltban, mely megszűnt. A 
másik helyettes Mezei József, a pénztárosok a már említett Medve 
Istvánné, Bali Bertalanné, Bordás Edit, Both Emília, a pultosok Do-
bos Zoltán, Fehér Zsuzsa, Klippán Imréné, Bali Ilona, Harangozó 
Ferencné; Barna Sándorné adminisztrátor, takarító Borbélyné Terike 
néni. Ezzel a létszámmal indultak, majd menet közben mások is dol-
goztak, hiszen presszórész is működött, ahol kávé, üdítő és sütemény 
is volt. A sütik a helyi cukrász, Langó Károly műhelyéből érkeztek. 
A húsbolt is ide költözött, külön bejárattal. Itt dolgozott Mészáros 
Mihály és felesége, Rózsika néni, a takarító Horváthné Pannika néni 
volt. Az első átalakítás alkalmával az ABC-vel egy alapterületen üze-
melt tovább.

Az 1973 novemberében meghirdetett fogászati hónap keretében 
kirakatversenyen vett részt az üzlet, amelyen első helyezést ért el a 
Kóródi Gábor által rendezett kirakat.

A dolgozók megalapították az Angela Davis szocialista brigádot, 
amely az 1980-as évek elején a kereskedelmi dolgozók „35 év, 35 év 
történelem” vetélkedőjén az országos versenyig menetelve első helye-
zést ért el. Jutalmuk egyhetes üdülés volt Tbiliszben és Jerevánban.

1980-ban a posta mellé megépítették a Ruházati boltot (mai CBA) 
és az Iparcikk Áruházból ideköltözött a cipő és a ruházati, valamint 
a papír-írószer osztály.

1981-ben az Orion és a Kalapgyár az ÁFÉSZ-szel közösen megépí-
tették az Orion ABC-t, hogy dolgozóik a közelben vásárolhassanak 
be munkájuk végeztével. Ma már ez az üzlet sem működik.

Az idők folyamán nagyon sok minden megváltozott. Épületeket 
lebontottak, emberek más munkahelyekre kerültek, vagy szomorú-
an vettük tudomásul, hogy elhaláloztak. Jászfényszaru 1993-ban vá-
ros lett nagyközség helyett. Polgármester asszonyunk és a képviselő-
testület igen bátor álmainak köszönhetően nagyon megszépültünk, 
több új létesítmény épült vagy került felújításra.

E cikkemben azokra az emberekre emlékeztem, ha név szerint nem 
is mindenkire sikerült, akik régen kereskedelmi és más szolgáltatói 
tevékenységet folytattak Jászfényszarun. Közülük nagyon sokan 
nincsenek már velünk, valamint a fejlődés útjai során munkahelyük 
átalakult, vagy elköltöztek.

 Tanczikó A. S-né

25 éve történt

Tárgyalások a dél-koreai Samsung központban 1989. április 13-án 
magyar-koreai vegyesvállalat létrehozásáról.

Balról a második Kun Lajos, az Orion Rádió és Villamossági Vállalat 
Igazgatóságának tagja, a jászfényszarui VII. gyáregység vezetője,

a negyedik Kovács László, az Orion Rádió és Villamossági Vállalat vezér-
igazgatója, ötödik az Ipari Minisztérium képviselője.

Fotó: FÉBE-archívum, adományozó Kunné Bálint Sarolta

Régen volt, hogy is volt?
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Tovább haladva a Rákóczi úton a fodrász-
üzlethez jutottunk. Ide két utca torkollott, és 
ez az üzlet (helyére 1960-ban Dugonics Sándor 
épített új házat) lezárta találkozásukat. Du-
gonics Rózsika a fodrásznők gyöngye volt, 
és nagyon jó kedélyű fiatal nő. Hozzánk is 
eljárt, anyámhoz. Táskájában lapultak szer-
számai. Nekem az a kis spirituszégője tetszett 
a legjobban, amin a hajsütővasat melegítette. 
Barátságos, kék lánggal égett, és ezt a lángot 
egy csavarral lehetett csökkenteni vagy növel-
ni. Elnéztem, ahogy anyám frizuráját készíti, 
aki rövidre vágott hajat viselt. Én is kedvet 
kaptam, hogy utánozzam munkáját. Meg-
beszéltem kis húgommal, hogy hajat vágok 
neki. Kivonultunk egy tükörrel és körömvá-
gó ollóval a kert végébe, és úgy éreztem, értek 
a hajvágáshoz. Az én aranyos húgom, Marika 
pedig tűrte, hogy kivágjak itt egy kicsit, ott 
belenyírjak a feje búbján lévő tincsbe. Mi el 
voltunk bűvölve a munkától, de amikor szü-
leim meglátták az eredményt, kétségbe estek! 
Szegény Rózsika alig tudta olyan állapotba 
varázsolni húgom haját, hogy egyáltalán em-
berek közé mehessen. Kikaptam szüleimtől, 
ez volt az első próbálkozásom, hogy valami-
hez a szakmai hozzáértésemet bizonyítsam.

Nagyszüleim házához közel nagy és szé-
les utca metszette a Rákóczi utat, a Bethlen 
Gábor utca (ma is ez a neve). Ebben laktunk 
szüleimmel és apai, Gál nagyszüleim is – az 
ellenkező irányban (a mai Széchényi utca). 
Ebből a négyes sarokból egy a nagyapámat 
vonzotta, kettő engemet, a negyedik pedig, 
egy agyagból vert fal, kertet takart.

Nagyapámat Spitzer Manci vendéglője 
(a mai Flamingó) vonzotta, más tanítókkal 
együtt járt oda beszélgetni, és egy liter bor 
mellett meghányták-vetették a világ dolgait; 
ez olyan férfiklub-féle lehetett, szerintem. A 
Spitzer-ház rangos vendéglőnek számított, 
nagy ablakokkal és kitűnő kiszolgálással. Ez 
amolyan ártatlan szórakozás lehetett, nagy-
anyám nem is szólt érte, hiszen nagyapám 
este 7–1/2 8 között már hazatért. A vendég-
lősné, Manci rátermett és okos asszony volt. 
Leányát, Erikát Stern István vette feleségül, 

aki 1945-ben, a háború végeztével, hazaver-
gődött az elhurcoltatásból.

Velük átellenben a Goldmann-féle vegyes- 
és fűszerüzlet (Győri Antal-féle ház) várta a 
kuncsaftokat. Nagyszüleim náluk vásároltak, 
és én is szívesen eljártam nagyanyámmal az 
üzletbe. Nagyon rendezett intézmény volt 
bent, és azok a cukortartó gömbölyű üve-
gek! A nagy pult szélén álltak, gondolom, 
hogy a gyerekek is megcsodálhassák. Az öreg 
Goldmann bácsi vagy Mariska néni mindig 
adott nekem cukorkát e csodálatos gömbö-
lyűségekből. Kaptam kimérve is, nagyanyám 
tudta, hogy kedvencem az a kerek cukorka, 
melynek közepébe egy-egy színes virágot 
vagy gyümölcsöt zártak a készítők. Elkezd-
tem szopogatni, és egyszer csak kibújt köze-
péből a virág, és maradt a fehér, kerek burok. 
Az íze nagyon jó volt. Mariska néni egyszer 
Gödöllőre utazott, le akart szállni a vonatról, 
de a kocsi alá esett, és le kellett vágni a fél 
lábát. 1944-ben azonban így is elvitték őt 
és férjét, Sanyi bácsit is. Egyikőjük sem tért 
vissza.

A harmadik sarkon Márkus Feri bácsi mo-
zija állt (most Tusor Ferenc és neje tulajdona). 
(Jászfényszarun a Nagyvendéglő külön ter-
mében 1937. november 1-jén A megfagyott 

gyermek című filmet vetítették először, a mozi 
később került a Márkus-házhoz.) Az első, éle-
temben itt látott film a Pogányok volt. Ez 
1938-ban vagy 1939-ben történt, és nagy 
hatást tett rám. 7–8 éves lehettem. A szüleim 
nem tartottak vissza azzal, hogy túl kicsi va-
gyok. A filmben Muráti Lili, Szakáts Zoltán, 
Kiss Ferenc és Egri Mária játszott, a kor veze-
tő színészei. Később az újra rátalálás örömével 
olvastam el Herczeg Ferenc Pogányok című 

regényét, aminek alapján ez a film készült. 
Ebből a könyvből részletesebben is megis-
merhettem Zenóbia, Alpár vezér és a Pusztai 
asszony szomorú történetét. – Máskülönben 
Márkus bácsi mozijában az akkori legújabb 
filmeket vetítették, melyek közül néhányat 
itt is megemlítek: Meseautó Perczel Zitával, 
Törzs Jenővel, Kabos Gyulával; Toroczkói 
mennyasszony Dajka Margittal, Jávor Pállal 
és Kabossal; A karosszék Szeleczky Zitával, 
Szilassy Lászlóval. Még tovább is sorolhat-
nám az itt bemutatott és általam látott filme-
ket, de bizonyítéknak ez is elegendő. 

A mozitól pár házzal feljebb szintén egy üz-
let vonzott, ez pedig Herczeg Imre patikája 
(1930–1950 között) volt (most Ézsiás Imre 
tulajdona), amiben csodás tisztaság honolt; 
ragyogott, és az a sok régimódi csodás, fehér 
porcelán gyógyszertartó! Egytől-egyig mind 
katonás rendben a polcokon. A patikamér-
leg csillogott-villogott, oldalt pedig egy nagy 
üvegben piócák tanyáztak; ez a gyerekeknek 
igazi látványosság; ezeket a piócákat orvos-
ságként használták vérszívásra. Imre bácsi, 
nagydarab ember, mindig hófehér köpeny-
ben szolgált ki, felesége, Ilonka néni, szintén 
patikárius, akiben ritka kedvesség lakozott, 
és mellesleg nagynéném barátnőjeként is-
mertem.

Nagyanyámék házával szemben hentesüzlet 
kínálta választékát, nagy masszív ház, tiszta 
üzlet. Pető Antal tulajdonolta, és nagyszü-
leim itt vásárolták a húsféléket. Kisleányuk, 
Pető Tecike húgom játszópajtása volt, kedves, 
bájos leányka. 

A sarkon továbbhaladva ott állt Pető Árpád 
kocsmája; felesége Csikós ángyi itt mérte a 
bort. Sokan látogatták. 

(folytatás a 18. oldalon)

A középső hölgy „Dugonics Rózsika
a fodrásznők gyöngye” fodrász mestervizsga 
előtt 1939. október 15-én Budapesten egy 
fodrászüzlet előtt fodrász társai körében

A fénykép Fényszarun 1927. május 10-én készült, középen Kertész János (1894-1929) tanító
az 1926/27-es tanévben 45 harmadik elemis tanítványával. Köztük Lajkó Sándor, Dobák János, 

Tábori János és Dugonics Sándor diákokkal. 
Fotó: FÉBE-archívum, adományozó Darabos Pálné Gál Ágota
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Új külterületi emlékhelyek létesültek
Varga Jánosné tanító visszaemlékezése a szeptember 28-i rendezvényen

(folytatás a 17. oldalról)
A másik oldalon pedig Bukó Pál kereskedő 

(1907-ben Jászfényszarun született, 1924-ben 
szabadult fel Füzesabonyban, Jászfényszarun 
volt segéd és a Hangya ügyvezetője, 1929 óta 
önálló, 40 hold földje van. Felesége: Földvári 

Mária, fia: Pál.) üzletét találtuk. Ezt nem is-
mertem annyira, mint Goldmannék boltját. 
Itt laktak Gicei (Giczey) Miklósék is, aki hi-
vatalnok volt a községházán.

Lejjebb a sarkon olajütő működött. Akkor 
kezdtünk rászokni az olaj használatára. Az az 

olaj mézes aranyszínben csillogott, és igazi, 
finom napraforgómag-ízzel örvendeztetett 
meg bennünket. A sült vagy a héjában főtt 
krumplit mindig ezzel ettük.

A sorozatot gondozza:
Tóth Tibor

Amióta a mai ünnepség meghívóját meg-
kaptam, felelevenedett bennem a múltam, 
valósággá vált. Láttam az iskolát, a tanítványa-
imat, mintha minden csak tegnap történt vol-
na. Ez a megtisztelő szeretet ma is bennem ég.

Életem elmúlt emlékei Jászfényszaruhoz is 
kötődnek, hiszen fiatalságom legszebb részét 
itt töltöttem el. Itt nevelgettem gyermekeimet 
is. Amíg az Isten éltet, Fényszarut a szívem-
ben hordozom. Vallom Zay László gondola-
tatit: „Az évek teljességét nem években mérik, 
hanem örömben. Kinek-kinek annyit ér az 
élete, amennyi örömöt szerez másoknak”. A 
Fényszaruiak Baráti Egyesületének megtisz-
telő meghívására Debrecenből utaztunk el, 

hogy Önöket köszöntsem, mint Jászfényszaru 
homoktanyai iskolájának volt tanítója.

Az akkori időben átélt élményeimet sze-
retném a tisztelt ünneplő közönséggel 
megosztani. 1962. január 1-jén kerültem a 
Homoktanyára. Az iskolával szemben lévő 
erdészházba költöztünk, mint új házasok. Ez 
lett az otthonom, itt laktunk hét esztendeig. 
Majd 1963. szeptember 1-jén a homoktanyai 
iskola tanítójának neveztek ki. Itt már akkor 
nem működött a felső tagozat, csak az alsós 
osztályok. A régi épületet lebontották. Az is-
kolába járók létszáma megfogyatkozott, mert 
beköltöztek az akkori községbe. A tanyavi-

lág kezdett elnéptelenedni. A járási központ 
nem látta célszerűnek a kevés létszám miatt 
az iskolát működtetni. Az 1970/71-es tanév 
végén megszűnt az oktatás. Az itt átélt ese-
ményekről röviden szeretnék említést tenni.

Összevont osztályban folyt az oktató-nevelő 
munka. Ez ugyanis 1-4. osztályt foglalt ma-
gába. Egy osztállyal aktívan foglalkoztam, a 
többi osztály önálló feladatot kapott. Az óra 
befejezése előtt a többi osztály önálló mun-
káját ellenőriztem. Ezek a tanulók nem jár-
tak óvodába, igen félénkek voltak, amikor 
bekerültek a közösségbe. A fiatal nemzedék 

oktatása, nevelése, a velük való törődés a pe-
dagógusok feladata. Ezt a munkát szeretettel 
kell végezni. A szeretetet nem lehet megvásá-
rolni, de hiányát nagyon is érzékeljük. Átölel 
bennünket, mint a kályha melege; erőt ad a 
feladatok elvégzéséhez. Ahol szeretet nincs, 
ott semmi sem sikeres. Tanítsd a gyermeket 
az ő útja, módja szerint, ha megvénhedd sem 
felejti el. Ha ezt megtettük, akkor mint pe-

dagógusok, mint szülők, a jövőben áldásban 
lesz részünk, jutalmunk pedig az okosan fel-
nevelt fiaink és lányaink lesznek.

Az évek peregtek, a gyermekekből felnőtt 
férfiak, édesapák, édesanyák lettek. Gondo-
lom, hogy ők is szívesen emlékeznek kisisko-
lás éveikre. Jó visszaemlékezni, hiszen a fiatal-
ságom egy szakaszát töltöttem itt. Az elfolyt 
életem emlékébe ők is beletartoznak. Jó, ha 
megismerjük azt, hogy gyökereink hogyan 
indultak el a tanyai iskolában, milyen volt az 
életünk, bizony nem volt olyan kényelmes, 
mint most.

A múlt szép volt, a jelen még szebb, hálás 
szívvel emlékezünk. A múltban szerzett jó 
tapasztalatokat építsük be jelen életünkbe. 
Köszönöm a megtisztelő meghívást, egyben 
zárom szavaimat. Aki mást felüdít, maga is 
felüdül, ez történik most. Istentől megáldott 
hosszú életet, jó egészséget és sok boldog csa-
ládi örömet kívánok mindnyájunknak.

Kézirat alapján szerkesztette: Tóth Tibor

Varga Jánosné beszédét mondja
Fotó: Farkas Kristóf Vince Az 1954/55-ös tanév végén Ballagó Gyula, a homoktanyai iskola tanítója

az 1942–1943-ban született VI. osztályos tanítványaival.
Ülő sor balról jobbra: Vágner Margit, Ferencz Magdolna, Ballagó Gyula tanító,

Jaloveczki Terézia, Pál Edit
Álló sor balról jobbra: Kovács Sándor, Pál Ignác, Johancsik Imre, Szabó Sándor, Sibicka József

A fényképet Pál Ignáctól kaptuk, köszönjük.
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Áprilisi és májusi népszokások
Április 1.: bolondok napja
E napon szokás, hogy az emberek megtré-

fálják egymást. Április bolondja a népszokás 
szerint az, akit április elsején rászednek, a 
bolondját járatják vele. A magyar népha-
gyományban a 17. század óta él a bolondos 
szokás, amikor a hiszékeny embereket csupán 
csínytevésből ide-oda küldözgetni lehet. „A 
nagyobb gyermekek egy-egy levélkével küld-
ték tovább a kisebbeket, a levélben rövid biz-
tatás volt, hogy április bolondját (mármint a 
levélhordót) küldjék tovább. Ehhez a szokás-
hoz mondóka is tartozik: „Csiribiri bakveréb, 
a bolondot küldd elébb.”

Április 6.: Irén
Ha esik az eső, szűk lesz az esztendő.

Április 12.: gyula
Az év 100. napja. A tisztaság, a takarítás 

napja. Ilyenkor szokás kitakarítani a lakást, 
az ólakat, és lemosni az állatokat.

Április 14.: Tibor
A hagyomány szerint e napon szólal meg 

a kakukk. Ha ekkor már szép zöld a vetés, 
akkor jó lesz a széna. Ha Tibor napra kizöl-
dült a nyírfa, már nem tartottak a fagytól, a 
cseresznyefa virágba borulásától pedig jó sző-
lőtermést vártak a gazdák.

Április 24.: györgy
Hazánkban ekkor indultak el a pásztorok 

nyájaikkal a szabadba, hogy majd Szent Mi-
hály napján (szeptember 29.) térjenek vissza 
velük. „Ha a rozsvetésben a varjú elbújhat, 
akkor telt csűrt hoz az aratás.”

Április 25.: márk
A kukoricavetés és a búzaszentelés napja. 

A pap a mise után kivonult a határba, és 
megszentelte a vetést. Ezekből a megszentelt 
búzaszálakból vitt mindenki haza magával. 
Volt olyan térség, ahol ebből a szentelt bú-
zából koszorút készítettek, amit a templomi 
zászlóra/keresztre helyeztek, majd nyolc nap 
elteltével levették, és a szántóföld négy sarká-
ba helyezték jégverés ellen. Volt, hogy a beteg 
feje alá is helyezték gyógyítás céljából.

Virágvasárnap
A húsvét előtti vasárnapot nevezzük vi-

rágvasárnapnak. A gyerekek ilyenkor barkát 
gyűjtenek, amit a templomban megszentel-
nek. A szentelt barkát gonoszűzőnek, gyógyí-
tó erejűnek tartják.

Nagycsütörtök
Ezen a napon emlékezünk Krisztus utolsó 

vacsorájáról és a tanítványok lábának meg-
mosásáról. A harangok elhallgatnak, a néphit 
szerint Rómába mennek, hogy ott gyászolják 
Krisztust. Szokás volt ilyenkor kereplővel zajt 
kelteni, így gondolták elűzni a gonoszt, és 
így helyettesítették a harangokat. Liturgikus 
szokás a nagycsütörtöki lábmosás. Általában 
magas rangú egyházi személyek mosták meg 
ilyenkor tizenkét szegény ember lábát.

Nagypéntek
Nagypénteken halt kereszthalált Jézus. A 

keresztények körében a bűnbánat, a mély 
gyász és a szigorú böjt napja. A templo-
mokban az oltárokat letakarják, a harangok 
némák. Ez a nap a hívők körében általános 
tisztálkodási nap volt, ilyenkor meszeltek, ta-
karítottak, nagymosást tartottak. Viszont til-
tott volt minden állattartással, földműveléssel 
kapcsolatos munka, az asszonyok nem mos-
tak (mert a ruha viselőjébe villám csapna), 
nem szőttek és nem fontak, nem szítottak 
tüzet, nem sütöttek kenyeret, mert kővé vált 
volna. Ehhez a naphoz időjósló népszokás is 
tartozik az állattartók körében, mégpedig az, 
hogyha ezen a napon sok eső esik, akkor sok 
szarvasmarha és juh betegszik meg.

Nagyszombat
Véget ér a 40 napos böjt, és újra megszó-

lalnak a harangok. Legjelentősebb eseményei 
a nagyszombatnak a víz- illetve tűzszentelés. 
Katolikus templomokban a gyertyát a meg-
szentelt tűz lángjáról gyújtják meg. Az új 
tűz gyújtása a remény szimbóluma is. Ezen a 
napon a reggeli mosdóvízbe sok helyen piros 
tojást tettek, ennek egészségvarázsló szerepe 
volt. Gyakori volt az ételszentelés: a sonkát, 
bárányt, tojást, kalácsot a templomban meg-
szenteltették, majd mágikus erőt tulajdoní-
tottak nekik. Jellegzetes szokás még a feltá-
madási körmenet szombat estéjén.

Húsvétvasárnap
A húsvét mozgó ünnep, melynek időpont-

ját 325-ben a niceai zsinat a tavaszi napéj-
egyenlőséget (március 21.) követő holdtölte 
utáni első vasárnapban állapította meg, így 
a húsvét március 22-e és április 25-e közötti 
időre eshet. A húsvét a kereszténység egyik 
legnagyobb ünnepe, e napon ünneplik Krisz-
tus feltámadását. Véget ér a nagyböjt, a hústól 
való tartózkodás, innen származik az ünnep 
magyar elnevezése is. Étkezési szokás szerint 

sonkát, tojást, tormát fogyasztottak. A mor-
zsákat a tyúkoknak adták, hogy jól tojjanak.

Húsvéthétfő
A vigasságok napja. A víz megtisztító, meg-

újító erejébe vetett hit az alapja a locsolkodási 
szokásnak, melynek számos formája ismert. 
Faluhelyen a kúthoz vagy a vályúhoz vonszol-
ták a lányokat, és vödörrel öntötték le őket, 
míg városokban kölnivízzel locsoltak a férfiak, 
viszonzásképp hímes tojást, aprósüteményt kí-
náltak a lányok. A hétfőt követő kedden egyes 
vidékeken a lányok locsolták vissza a fiúkat.

május 1.: a munka ünnepe
1890 óta a munkások nemzetközi ünnepe, 

nagy felvonulással ünnepelték ezt a munka-
szünetet. Ehhez a naphoz kapcsolódik még a 
májusfa állítása. A májusfát csoportba szer-
veződve állították a legények a lányoknak, 
akiknek ez nagy megtiszteltetés volt. Magas, 
sudár fák voltak erre alkalmasak, melyeket a 
kerítésoszlophoz rögzítettek éjjel vagy kora 
hajnalban. Általában színes szalagokkal, étel-
lel-itallal is díszítették.

május első vasárnapja: anyák napja
Az anyák napja világszerte megünnepelt 

nap, amelyen az anyaságról emlékezünk 
meg. A különböző országokban más és más 
napokon ünneplik, Magyarországon május 
első vasárnapján. 1928-ban sorolta miniszteri 
rendelet a hivatalos iskolai ünnepélyek közé 
az anyák napját. 

május 12., 13., 14.:
Pongrác, Szervác, Bonifác
Fagyosszentek. A népi megfigyelés szerint a 

tavaszi meleg napok ezeken a napokon hirte-
len hidegre változnak, nem ritkák az éjszakai 
fagyok. Hogy a fiatal palánták ne károsodja-
nak, az uborkát, paradicsomot, babot általá-
ban csak a fagyosszentek elmúltával ültették 
el, s védekezésképpen a gyümölcsösökben 
ilyenkor füstölnek.

Pünkösd
A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és 

hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a 
kereszténység a Szentlélek eljövetelét ünnepli 
meg. Az ünnephez kapcsolódnak időjárás- és 
termésjósló hiedelmek is: ha ilyenkor esik az 
eső, jó termés várható. A régi öregek pün-
kösdkor zöld ágakat tettek az istállókra, há-
zakra a gonosz szellemek ellen.

Internetes források felhasználásával
összeállította: Szilágyiné Marika
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Víz–Jel – nemzetközi eredmény!

Idén került megrendezésre a bajai „Víz-Jel” Diákalkotók II. Nemzetközi Grafikai Biennáléja. A pályázatra kizárólag klasszikus grafikai tech-
nikával készített lapokkal lehetett nevezni. Iskolánk négy tanulója indult a megmérettetésen linómetszetekkel, monotípiákkal, melyek a vízzel, 
mint az élőlények számára elengedhetetlen elemmel igen széles spektrumban foglalkoztak. A pályázók közül két diákunk – Takács Vivien 7.c és 
Dombi Áron 5.a – munkája is kiállításra került a biennále nemzetközi anyagot bemutató tárlatán. Gratulálunk nekik!

Minden felsős osztály nevezett a Szeretlek Jászfényszaru! című festő-
versenyre. A 12 alkotásból a szakértő zsűri nehezen tudta kiválasztani 
azt a 3 művet, amelyet Bugyi István rajztanár irányításával nagyban, 
igazi festményként is elkészíthetnek a 6.b, 7.c és 8.b osztály tanulói, 

hiszen minden alkotás a maga nemében nagyszerűre sikeredett. Győz-
test a Város napján hirdet a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyv-
tár. E lap hasábjain most azokat a terveket láthatják, amelyek nem 
kerültek a legjobb 3 közé.
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EMLÉKEZÉS IMRE BÁCSIRA
Gáspár Imre (1955. szeptember 26. – 2014. március 7.)

,, Arról beszélt, hogy elmegy nemsokára
 és itt a földön nem lelek nyomára,
 mert ha az ember meghal, minden dolga
 olyan, akárcsak sohasem lett volna.
 Egy helyen marad meg igaz valója
 a fénysugáron, mely leválik róla.”
 (Faludy György)

A TÁBLA FELÁLLÍTÁSA
2009. Az iskolaigazgató úr bemutatta ne-

kem Gáspár Imrét, aki szeretne az iskolánk-
ban sakkot oktatni. Ránézésre középkorú, 
higgadt beszédű úriember állt előttem. Kéré-
sükre kihirdettük az iskolában ezt a lehető-
séget. Rögtön össze is verbuválódott egy kis 
csapat, melynek a magja megmaradt, és sorra 
hozzák a szebbnél szebb eredményeket a mai 
napig.

NYITÁS – gYALOg D4
A sakk nem az a sport, amit tudsz és teszed. 

Ennek az elsajátítása évek kemény munkája, 
és talán még egy emberöltő is kevés ahhoz, 
hogy azt mondhasd, ,,tudok sakkozni”. De 
ezt magyarázd meg egy gyereknek, aki nyer-
ni szeretne. Itt jött jól Imre bácsi nyugalma, 
türelme, gyerekszeretete. Versenyeztette a 
gyerekeket a kudarcok ellenére is, és 2 év 
múlva már a gyerekek büszkén viselhették az 
érmeiket.

BIRTOkOLD
A kÖZÉPSő TERÜLETET
Ha a sakkban ezt tartod szem előtt, akkor 

mindenképpen az előny a te kezedben van, 
akár a partit is megnyerheted. Imre bácsi 
hamar lendületbe hozta a sakkot Jászfény-
szarun. A szülőkkel, a polgármester asszony-
nyal, az iskolával is nagyon jó kapcsolatot 
tudott kialakítani. Már egy évvel később a 
helyi iskolában megrendezésre került ötle-
tei, elképzelései alapján az I. Jászfény Kupa, 
mely országos gyermeksakkversenyként lett 

meghirdetve. Már az első itthoni versenyen 
közel 100 versenyző indult, és nagyon jó 
visszhangot kapott a vendégektől. Ezt még 3 
ilyen verseny követte minden év őszén. A ta-
nítványai egyéniben és csapatszinten is mára 
többszörös megyebajnokok, és idén sem elő-
ször vesznek részt az országos versenyen.

SAkk
2012 júniusában egy szerencsétlen közle-

kedési baleset miatt kórházba került, majd a 
vizsgálatok kimutatták, hogy egy gyilkos kór 
támadta meg a tüdejét. Nagyon bizakodott a 
gyógyulásban, és nem vesztette el ekkor sem 
bölcsességét, humorérzékét. Továbbra is nagy 
lendülettel tanította kis tanítványait mind az 
iskolában, mind a versenyzőit a szakkörön.

ÚJABB SAkk
A kór új lendülettel, de erősebben csapott 

már le Imre bácsira. Újabb műtétek, újabb 
kezelések. Lehet, hogy a testét legyőzte, de a 
lelkét sosem. Ő vigasztalt még akkor is. El-
mondta, hogy szép élete volt, nagyon büszke 
volt két fiára, imádta a Tiszát. Ha Martfűre 
mentünk együtt sakkozni, olyankor sokat 
mesélt a hajózásról, a tiszai életről. 2013 
őszén tartott IV. Jászfény Kupánkra autóval 

még elhoztuk. Fáradt volt és gyenge, de még 
akkor is maradt annyi ereje, hogy végigölel-
gette a sakkosait, és belenézett a meccseikbe.

ELVESZTETTÜk A VEZÉRT
Február végén találkoztam vele utoljára. 

A mosoly az arcán ugyanaz volt, amit már 
az évek alatt megszoktunk tőle. Megismert 
minket, és Leventével még egy keveset vic-
celődött is. Búcsúzáskor mindketten tudtuk 
kimondatlanul is, hogy ez az utolsó találkozá-
sunk… Gyászmiséje szeretett Marfűjén volt, 
ezután a hamvait a két fia a Tiszába szórta. 
Elkísértük utolsó útjára virágokkal, mécse-
sekkel. Nemcsak kollégát, gyerekem sakk-
tanárát, de egy barátot vesztettem el. A 2. b 
osztály rajzokkal fejezte ki bánatát Imre bácsi 
elvesztése miatt, melyeket hajóknak össze-
hajtva a Tiszára engedtem.

Sakkversenyzői a következő érzéseket 
mondták el:

Ha Imre bácsira gondolok, akkor az jut 
róla az eszembe: „Tőle tanultam meg sak-
kozni, hogy kedves és vicces volt.” ,,Nagyon 
hiányzik a legjobb sakktanár.” ,,Nagyon jól 
tanította a sakkot, és nagyon kedves volt.” 
,,Országos sakkversenyekre jártunk.” ,,Néha 

viccelődtünk és a sok sakkverseny.”, ,,Nagyon 
jól tanította a sakkot, de remélem, nagyon jól 
van a mennyekben.” ,,Sokat szórakoztunk és 
a sok sakkverseny.” ,,Kedves volt, türelmes, 
segítőkész.” ,,Ő tanította a sakk első lépéseit, 
és mindig szomorú leszek.” ,,Ő remek sakko-
zó volt, nagyon szerettem az óráira járni, ked-
ves volt, őt mindenki szerette, legalábbis én 
nagyon, hiányzik.” ,,Mindenkivel törődött, 
értett a gyerekekhez, vicces is volt, szerintem 
ő a legjobb sakktanár a világon, és öröm volt 
a tanítványának lenni, a szeretete örökre a 
szívemben él tovább, nagyon szerettem.” ,,Ő 
volt a legjobb sakktanár”.

„ Örökre velünk maradsz,
 Őrizzük mosolyodat.”
 (Edda)

SAkk-mATT
Kép és szöveg: Fáczán Izabella

Gáspár Imre tanítványai körében
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Megemlékezés

TURÓCZI JÁNOSNÉ
BALÁZS mÁRTA

halálának 4. évfordulóján.

„Soha nem halványul szívünkben emléked,
Pótolhatatlan a Te drága lényed.”

Szerető családod

mARTON gYULA EmLÉkÉRE
Nem múlik el az, aki a szívünkben él, hiába múlnak el az évek.

marton család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

ZSÁmBOkI ISTVÁNNÉ
született

DÁNYI PIROSkA
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak,

fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett férjem, nagyapánk,

BUZÁS ALAJOS
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak,

fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Emlékezés

VAS TIBORNÉ SőREgI ELVIRA
halálának 9. évfordulójára.

„Küzdöttél, de már nem lehet
a csend ölel át és a szeretet.
Fájó szívünk felzokog érted,

örökké szeretünk és nem feledünk Téged.”
gyermekeid: Tibor, Szabina és édesanyád

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

CSESZkÓ NÁNDORNÉ
kURUNCZI ANNA

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak, részvét-
nyilvánításukat kifejezték, fájdalmunkban együtt éreztek velünk.

A gyászoló család

Megemlékezés

SÁNTA FERENC
halálának 22. évfordulójára és felesége

BENEI mÁRIA
halálának 5. évfordulójára.

„Feledni soha nem fogunk,
a sors bár messze is vezet.

Emléketek örökre szívünkbe véstük,
a szív pedig soha nem feled.”

Fájó szívvel emlékezünk.
Szeretteitek

Emlékezés

FARkAS JÁNOS
halálának 2. évfordulóján.

„Ülj le egy percre, s gyújts gyertyát.
Gondolj most arra, ki fentről vigyáz rád. 

A halállal a létnek nem szakad vége,
Emlékezz rá, s veled marad örökre!”

Szerető feleséged, gyermekeid és unokáid

Bajnoki reményekkel vágtunk neki a megyei II. osztály tavaszi idényé-
nek. Ennek ellenére kissé nehézkesen kezdtük a szezont, így az első három 
fordulóban öt pontot is veszítettünk. A rivális Kunhegyes kihasználta ezt, 
és ideiglenesen átvette a vezetést a tabellán. Csapatunk azonban időben 
észbe kapott, győzelmi szériába kezdett, és visszaszerezte az első helyet. 
Örömteli, hogy több helyi nevelésű fiatal is bemutatkozott a felnőtt csa-
patban az edzőmérkőzéseken, így Szabó Zoltán edző bátran nyúlt a 21 
éven aluliakhoz bajnoki mérkőzésen is. Baranyi László és Penczner László 
kiváló teljesítménnyel hálálta meg a bizalmat! Csak így tovább fiúk!

Ifjúsági csapatunk fej-fej mellett halad Jászkisér csapatával a bajnoki cím 
megszerzéséért. Sajnos a nagyon fontos mérkőzést elveszítettük a rivális 
otthonában, de ezt leszámítva szépen szállítják az eredményeket ifjaink.

Eredmények:
JVSE – Zagyvarékas 1-0 G.: Vaszicsku
U21: 9-1 G.: Baranyi (4), Rácz (3), Gyökér, Szakali Zs.
JVSE – Jászal.sz.györgy 1-1 G.: Vaszicsku
U21: 5-0 G.: Kovács (2), Rácz, Kirják, Varga K.
Tószeg – JVSE 2-0
U21: 1-2 G.: Pál (2)
Jászkisér – JVSE 1-2 G.: Cseh, Ecker
U21: 2-0
JVSE – Tiszajenő 4-1 G.: Vaszicsku (3), Urbán
U21: 2-1 G.: Bajka, Kirják
Jászladány – JVSE 1-3 G: Urbán (2), Lukács
U21: 0-5 G.: Bajka (2), Baranyi (2), Varga K.

Negyedik alkalommal rendeztük meg az egyesület háziversenyét 2011 
óta. A rendezvényre mindig nagy izgalommal és odafigyeléssel készülünk. 
Ezúttal új helyszínen jelent meg a több száz yakuzás karatés. Fülöp Ro-
land lassan egy éve indította el Jászfényszarun dojóját, és így adott volt a 
helyszín. A művelődési ház zsúfolásig megtelt; a szülök, nagyszülők és hoz-
zátartozók a legjobb kilátással követhették az eseményeket. Több mint há-
romszázan voltunk… Köszönet illeti a művelődési ház vezetőségét, a fény-
szarui szülőket, a Gamesz vezetőségét, illetve kedves polgármester asszonyt 
és a testületet, hogy támogatják ezt a harcművészeti ágat Jászfényszarun!

OSU! Sempai Fülöp Roland szakosztályvezető

Sporthírek Háziverseny Jászfényszarun
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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

SZÁLLÁSLEHETŐSÉG
Jászfényszarun lakás
folyamatosan kiadó 6–12 fő részére.
Tel.: 30/255-0978

SZÜLETTEK: Aranyos László (Zsámboki Adrienn), Csendes Pat-
rik (Borsodi Nagy Katalin), Horváth Olívia (Radics Erzsébet), Kirják 
Farkas Lilla (Farkas Éva), Matányi Kenese (Farkas Julianna), Mezei 
Zsolt (Eszéki Enikő), Rácz Roland (Koren Bernadett), Üsztöke Zoé 
(Harangozó Adrienn).

HÁZASSÁGOT kötöttek: Balogh Béla és Durucz Szabina.

ELHUNYTAK: André Jánosné Sándor Mária (80), Csuka Béla 
(58), Farkas Dezső (65), Görbe Béláné Folyó Klára (81), Kollár Sán-
dor (72), Kormány Jánosné Hajcsik Klára (85), Pál Vencel (82), Pál 
Istvánné Cserháti Etelka (86), Tóth Károly (52), Tóth Sándor (63), 
Török János (88).

Anyakönyvi hírek
FEBRuÁR, MÁRCIuS

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!
• Dioptriás napszemüveg lencse -20% • Fényre sötétedő lencse -20%

• Nyugdíjas kedvezmény komplett szemüveg esetén -30%
• Keretakció -20%, -30%, -50% • Megérkeztek a 2014-es napszemüveg 

modellek! Már 2.690 Ft-tól! • Retro, Inva, Incognito!

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig

Jászfényszarun újonnan nyíló munkahelyi étte-
rembe keresünk szakképzett szakácsokat, konyhai 
kisegítőket 3 műszakos munkarendbe, azonnali 
munkakezdéssel. Bérezés megegyezés szerint.

Jelentkezni a sztanko.balazs@dussmann.hu 
email címen, valamint a 06/20-400-91-66-os tele-
fonszámon lehet.

Szerkesztőségi fogadóóra…
…minden pénteken 9–11 óráig

a művelődés ház földszinti termében.
Telefon: +36-30/3488-935

HIRDESSEN ÚJSÁgUNkBAN!
Címünk: Jászfényszaru, Szent István út 1.

Tel.: +36-30/348-8935
E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com
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május
 1.  Város napja a Sportpályán
 2. 17 óra FÉBE elnökségi ülés 
 3.  Jászfényszarui delegáció Jászkarajenőn a Jász napon
 4. 9 óra  IX. Jász Fény Vers- és Prózamondó Találkozó a Városháza 

dísztermében
 4. 9 óra  Horgász közgyűlés a Kisiskola színháztermében
 10. 18 óra Jász bál
 13. 10 óra  Rendőrségi fórum
 16. 18 óra Művészeti iskola gála 
 17.  Egyházmegyei találkozó, Eger
   Információ: Kollár Csaba
 18. 11 óra Térségi formációs társastáncverseny
 22. 18 óra Tolvaly Ferenc író-olvasó találkozó
 23. 17 óra FÉBE éves közgyűlés
 25. 8 óra Elsőáldozás a templomban
 25.  Európai parlamenti választások
   gyermeknapi koncert,rendhagyó irodalomóra

A Samsung Smart Schoolban Jászfényszarun és körzetében élők részé-
re a következő NYÁRI lehetőségeket szervezzük igény esetén a Smart 
School eszközeinek felhasználásával légkondicionált környezetben:

· Ismerkedés az Androiddal nyugdíjasoknak (telefon, Tab)
 5x 1,5 óra INgYENES
· Én és az ANDROID, avagy nem kell félni a tablettől felnőttek 

részére 5x1,5 óra INgYENES
· Digitális rajzszakkör 10-16 éves korosztály részére 5x2 óra
 INgYENES
Érdeklődők jelentkezése a rimocziakademia@gmail.com e-mail cí-

men vagy Dobákné Simon-Kis Juditnál a 06/30/486-2213 telefonszá-
mon. Gere Ferenc

Május 4-én 9 órakor a Városháza dísztermébe várjuk azokat, akik szí-
vesen hallgatják meg a IX. Jász Fény Vers- és Prózamondó Találkozóra 
érkezett vidéki és helyi versmondókat. 

Töltsön velünk egy kellemes délelőttöt!

Szeretnénk tájékoztatni Jászfényszaru lakosságát arról, hogy az Idősek 
Otthona évek óta gyógyászati segédeszközök kölcsönzésével is foglalko-
zik. Egy váratlan megbetegedés, műtét, törés, rándulás esetén szükség 
lehet különféle eszközökre: járókeret, járóbot, mankó, szobavécé, WC-
magasító, szobakocsi stb. Ezek megvásárlása felboríthatja a családi költ-
ségvetést, nehézséget okozhat. Bérleti díjuk nincs, csupán annyi az elvá-
rásunk, hogy szükségtelenné válásuk esetén tisztán visszakapjuk, ezáltal 
további rászorulóknak is segíteni tudjunk. Feleslegessé vált segédeszkö-
zöket, fel nem használt pelenkákat, kötszereket továbbra is köszönettel 
fogadunk az otthonban.

Nemrégiben a kölcsönözhető eszközök választékát bővítette felaján-
lásával Annus Gábor vállalkozó. Ő az az ember is, aki több éve térí-
tésmentesen szállítja Jászfényszarura azokat az élelmiszeradományokat, 
melyekre önkormányzatunk pályázott, és a Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálat dolgozói kiosztottak a rászorulók részére. Önzetlenségét, 
segítőkészségét ezúttal is köszönjük!

Adójuk 1%-os felajánlását szeretettel várjuk a „Jászfényszaru az 
Idősekért közalapítvány” számlájára: 18838075-1-16

mEgHÍVÓ
formációs táncok negyedik régiós seregszemléjére

Jászfényszarun 2014. május 18-án (vasárnap) 11 órától a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban bemutatkoznak a régió tánc-
iskolái, művészeti iskolái, táncegyesületei. Társastáncot, modern tán-
cot, divattáncot láthatnak az érdeklődők gyermek, junior, ifjúsági és 
felnőtt csoportoktól.

Belépő a nézőknek 800 Ft
Szeretettel várjuk a táncot kedvelő nézőket! Katinka

…aki kifelé néz, álmodik, aki befelé pillant, felébred…
Szeretettel hívjuk Önöket TOLVALY FERENC író, filmrendező író-

olvasó találkozójára 2014. május 22-én, 18 órától a Petőfi Sándor  Mű-
velődési Ház és Könyvtárba (5126 Jászfényszaru, Szent István út 1.).

Fényszarui programajánló Éljen a lehetőséggel!

Meghívó versbarátoknak

Felhívás!

Tánc… tánc… tánc…

Meghívó

 Sírt az ég egyik szemével, A másikkal nevetett,
 Páros ívű szép szivárvány Koszorúzta keletet.

NAPkÖZIS TÁBOR
gyere velünk Szivárványországba a kisiskolába!

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek! Idén nyáron is megszervezzük Nap-
közis Táborunkat, melynek időpontja: 2014. június 16–20.

Részvételi díj: 5.000 Ft
Ízelítő a programokból – Játék a színekkel: szivárványos karkötő 

készítése, fűzése; batikolás; arcfestés; kincsvadászat; ehető szivárvány 
készítése; dalok, táncok; sportvetélkedő; aszfaltrajzverseny; kirándulás a 

Mátrába múzeumlátogatással egybekötve; Szivárvány Ünnep.
A foglalkozások vezetői az alsós tanító nénik.

Jelentkezési határidő: május 5. Befizetés ideje: május 14–15.

Szivárványtábor!

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Színházbajárók Baráti Köre az Er-
kel Színházba a következő bérletekre – kellő számú jelentkezés esetén 
– különjáratú autóbuszt indít:

· Tata nyugdíjas bérlet három előadásra:
 2014. 10. 19. 11. óra  (vasárnap)
  R. Hynd-Lehár F.: A víg özvegy (balett),
 2014. 12. 28. 11 óra (vasárnap)
  C. M. von Weber: A bűvös vadász,
 2015. 02. 15. 11 óra (vasárnap)
  Kodály Z.: Háry János.
·  Csókakő ifjúsági bérlet két előadásra:
 2014. 11. 09 11 óra (vasárnap)
  Szokolay S.: Vérnász,
 2015. 02. 21. 11 óra (szombat)
  Kodály Z.: Háry János.
A három előadásos bérlet: I. helyár: 6.500 Ft/fő, II. helyár: 5.200 

Ft/fő, III. helyár: 2.700 Ft/fő, IV. helyár: 900 Ft/fő.
A két előadásos bérlet: I. helyár: 4.300 Ft/fő, II. helyár: 3.500 Ft/

fő, III. helyár: 1.800 Ft/fő, IV. helyár 600 Ft/fő. 
A bérletek árát 2014. május 31-ig, az utazási költséget, mely vár-

hatóan 1700 Ft/fő, az előadás alkalmával kell fizetni.
Jelentkezni a +36-30/337-3336 mobilszámon május 20-ig Tóth 

Tibornál lehet. Tóth Tibor

Bérleti felhívás az Erkel Színházba 
a 2014/15-ös évadra


