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Kitüntették
Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármestert

A képen Győriné Dr. Czeglédi Márta átveszi a kitüntetést.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ), mint az ország legnagyobb taglétszámú önkormányzati érdekvédelmi szervezete 2014. június 12-én tartotta 25 éves jubileuma
alkalmából ünnepi küldöttgyűlését, amelyen elismerések adományozására is sor került.
Beszámoló a 2. oldalon.

Új üzemcsarnok a Samsung jászfényszarui gyárában

A Samsung negyed évszázados magyarországi történetének egyik kiemelkedő mérföldköve az új
üzemcsarnok, melynek köszönhetően Európa legnagyobb és a világ egyik legmodernebb tévégyára
hozzávetőleg 75 új munkahelyet hoz létre Jászfényszarun. Sajtóközlemény a 2. oldalon
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Trianon

Az emlékezők körében Dr. Voller Erika jegyző,
Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármester,
Pócs János országgyűlési képviselő.
Június 4-én, a nemzeti összetartozás napján
a Trianoni emlékműnél Bója-Kovács Andrea
megemlékezésével idéztük fel a 94 éve hozott
gyászos döntés máig ható történelmi előzményeit, tényeit. Érzelmi ráhangolódásunkat a
művészeti iskola népzenészei Unger Balázs
vezetésével, Jarábik Maja versmondása, a
különleges zenebejátszások, a zászlók bevonulása és a fáklyák fénye segítette. Győriné
dr. Czeglédi Márta polgármester idézve prof.
dr. Bagdy Emőkét – a hordozott harag lelkiismeret-furdalást okoz – kérte a jelenlevőket
a múlt terheinek lerakásával jövőnk közös
építésére. A világ bármely pontján élő magyarokért és városunkért Kiss Gábor esperes
celebrált misét, majd egy baráti beszélgetéssel
zárult a megemlékezés.
Katinka · Fotó: Dávid Ildikó
Pócs János országgyűlési képviselővel készült interjú lapunk 3. oldalán olvasható.
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Kitüntették Győriné
Dr. Czeglédi Márta polgármestert
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ),
mint az ország legnagyobb taglétszámú önkormányzati érdekvédelmi
szervezete 2014. június 12-én tartotta 25 éves jubileuma alkalmából
ünnepi küldöttgyűlését és az annak keretében szervezett nemzetközi
workshopot Százhalombattán, a Szekeres József Konferencia és Rendezvényközpontban.
A rendezvényen mintegy kétszáz polgármester, önkormányzati munkatárs képviseltette magát az ország valamennyi megyéjéből. Az eseményen részt vett Tove Skarstein, a Norvég Királyság magyarországi
nagykövete is. A küldöttgyűlés és a workshop befejeztével plenáris ülés
keretében a TOÖSZ fennállásának 25 éves jubileuma alkalmából megemlékezésre, valamint elismerések, kitüntetések átadására került sor.
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke, Tab város polgármestere két hazai és két nemzetközi szervezet, szövetség vezetőinek, képviselőinek
a TÖOSZ Tűzzománc Emléklap kitüntetését adta át, így a Magyar
Faluszövetségnek, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és
Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének, a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetségének (KS) és a Szlovák Önkormányzati Szövetségének (ZMOS).
A TÖOSZ Tűzzománc Emlékplakettje kitüntetést két város és három község polgármestere érdemelte ki. Így Csige Tamás Hajdúdorog,
Sipos Jánosné Rózsaszentmárton, Turcsi József Csabrendek és Vargyai
Vilmos Uraiújfalu polgármesterei, valamint Győriné dr. Czeglédi
Márta Jászfényszaru város polgármestere a szövetség Jász-Nagykun-Szolnok megyei küldötteként, valamint sikeres településvezetőként az önkormányzatok érdekében több évtizeden át végzett
következetes és eredményes munkájáért érdemelte ki az TÖOSZ Elnökségének kitüntetését. Az oklevelet és a Tűzzománc Emlékplakettet
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke adta át. Gratulálunk!
Tóth Tibor

Pedagógusnap 2014
Hosszú idő után ismét együtt ünnepeltek a város pedagógusai ebben
az évben. Az Önkormányzat meghívására 2014. június 6-án délután
érkeztek a Városháza dísztermébe az általános iskola és az óvoda pedagógusai. Megtiszteltek jelenlétükkel a nyugdíjas kollégák és Birinyi
János a tankerületi igazgató is.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesterasszony köszöntője után az
óvodások és az első osztályosak műsora következett.
Ezután közösen megtekintettük a Rimóczi-kastélyban a Samsung
Smart School tantermeit, modern oktatási eszközeit. Végül a megújult
Kaszinó Étteremben fogyasztottuk el az ünnepi vacsorát.
Kovács Lászlóné

Új üzem nyílik
a Samsung Electronics Magyar Zrt.
jászfényszarui televíziógyárában
Budapest, 2014. június 6. – Mintegy 25 millió dolláros beruházás
révén új üzem nyílik a Samsung Electronics Magyar Zrt. jászfényszarui
televíziógyárában. A Samsung negyed évszázados magyarországi történetének egyik kiemelkedő mérföldköve ez, melynek köszönhetően
Európa legnagyobb és a világ egyik legmodernebb tévégyára hozzávetőleg 75 új munkahelyet hoz létre a Jász-Nagykun Szolnok megyei
településen.
Az új üzemcsarnokban mintegy ezer fő dolgozik, és 22–55 colos
képátlójú LED televíziók, 23 és 27 colos MFM (multifunkcionális)
LED monitorok, valamint 43 és 51 colos plazma készülékek kerülnek ki, amelyek főleg az Európai Unió országaiban kerülnek piacra.
A 22.000 négyzetméter alapterületű V3 gyáregység alapításával a vállalat célja a termelés hatékonyságának további növelése.

„Az új jászfényszarui üzem tökéletes példája a Samsung Magyarország
iránti elkötelezettségének. A vállalat hazánkban közel 3.000 főt foglalkoztat, ebből csaknem 2.500-an dolgoznak Jászfényszarun. Az eddigi hazai befektetéseinket – amelynek mértéke megközelíti a 160 milliárd forintot – a magyar kormány a tavalyi évben stratégiai partnerség megkötésével
is elismerte, amely nemcsak óriási kitüntetést, de egyben óriási felelősséget
is jelent számunkra” – hangsúlyozta Kyu-Jin Lee, a jászfényszarui Samsung gyár elnöke az ünnepségen.
A jászfényszarui Samsung gyárat 1989-ben alapították, és 1990-ben
kezdte meg a termelést, három évvel később már exportra is került a
hazánkban készült készülékekből. A kilencvenes években folyamatosan bővült a gyártóegység, majd 2007 nyarán átadták a második (V2)
gyáregységet is. Jászfényszarun az elmúlt 25 évben összesen mintegy
62 millió készülék került le a gyártósorról. Kezdve a katódsugaras
képcsövű hagyományos tévéktől a projektoros készülékeken át a mai
modern Plazma, LCD, valamint LED kijelzős tévékig.
„A Samsung elsők közt törte át a vasfüggönyt, és telepedett meg hazánkban 1989-ben, létrehozva Európa egyik legnagyobb és legkorszerűbb televíziógyárát. Az azóta eltelt 25 évben számos emlékezetes esemény öregbítette a társaság hírnevét. Örömmel tölt el, hogy a jászfényszarui gyár
harmadik gyáregységét a Samsung magyarországi jelenlétének éppen a
25-dik évfordulóján nyithatjuk meg” – tette hozzá dr. Facskó István,
a Samsung Electronics Magyar Zrt. elnöke.

Önkormányzati hírek
a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület május hónapban két ülést tartott, melyen
több önkormányzati döntést hozott. Erről az alábbiakban rövid
összefoglalóként nyújtok tájékoztatást az érdeklődő olvasóknak.
2014. május 14.
A képviselő-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatára
döntött az alábbiakról:
· A „Mezőgazdasági startmunka közfoglalkoztatási program folytatása és bővítése az önfenntartás erősítése jegyében Jászfényszarun”
című, 2014. évi STARTMUNKA kistérségi mintaprogram keretében munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzéséhez nyertes ajánlattevőként a Máté & Nagy Bt.-t jelölte ki az ajánlatban szereplő bruttó
2.744.704 Ft összeg figyelembe vételével. A kéziszerszámok és eszközök beszerzésére nyertes ajánlattevőként a Centrum Jászapáti Kft.-t
jelölte ki.
· A Többcélú sportcsarnok-tornacsarnok városközpontban történő telepítésével kapcsolatos tanulmányterv elkészítése tárgyú
ajánlatkérés nyertes ajánlattevőjeként a TECTON Kft.-t jelölte ki az
ajánlatban szereplő bruttó 241.300 Ft figyelembe vételével.
· A Kaszinó, tároló helyiség nyílászárók gyártása és beépítése beszerzési eljárás győztesének az Afzélia Kft.-t hirdette ki. Felhatalmazta
a polgármestert, hogy a győztes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést
kösse meg. A kivitelezésre költségvetésében bruttó 1.048.258 Ft ös�szeget biztosítottak.
· Döntöttek az Egészségház beruházás orvostechnológia eszközei
közbeszerzési eljárásának elindításáról.
A képviselők határozatot hoztak a Norvég Alap „Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című intézkedésre (Kódszám:
HU07PA16-A2-2013) benyújtandó pályázatban az önkormányzat partnerkénti részvételéről és a Jászfényszarui Római Katolikus Egyházközség részére saját forrás biztosításáról. A képviselőtestület a 130.000.000 Ft összköltségű pályázat saját forrását, a
teljes költség 10%-ának megfelelő 13.000.000 Ft-ot biztosítja a
Jászfényszarui Római Katolikus Egyházközség részére. Az összegből a
pályázathoz kapcsolódó 799.973 Ft tervezői költség saját forrás biztosítására vonatkozó megállapodás aláírásával egyidejűleg a további
12.200.027 Ft a projektre vonatkozó Támogatási Szerződés birtokában kerül átutalásra. Egyidejűleg felhatalmazták Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármestert a Partneri együttműködési megállapodás, illetve
a pályázat saját forrásának átadására vonatkozó megállapodás megkötésére.
(folytatás a 4. oldalon)
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Interjú Pócs János országgyűlési képviselővel
Pócs János második ciklusát tölti Alsóés Felső-Jászság képviselőjeként a parlamentben. A tavaszi választások nyertese a
Trianoni emlékműnél rendezett megemlékezésre érkezett városunkba, és válaszolt
néhány Jászfényszarut érintő kérdésre.
Két hónapja megválasztották az egyesült
Jászság képviselőjének. Mekkora hely jut a
Jászságban Jászfényszarunak? Gondolom az
eltelt két hónapban kirajzolódtak az elképzelések. Milyen tervei vannak: Hogyan tudja
városunk fejlődését segíteni?
Jászfényszaru a Jászság egyik legintenzívebben fejlődő települése, és példát mutat számos tekintetben. Úgy gondolom, ez a fejlődés, amit itt tapasztalhatunk, minden embert
érint, hiszen mindenki azért dolgozik, mert
boldogulni, fejlődni akar. Minden településvezetőnek az az álma, hogy ahogy Fényszarun
a lakosság megtartó ereje megmutatkozik,
úgy ezt minél több helyen meg tudják tenni,
és ehhez a fejlődés nagyon fontos. Ezt a fejlődést minden településen segíteni kell, ott ahol
a lehetőség adott, Jászfényszarun pedig kivételesen adott. Kivételes helyzetben van részben már a meglévő gyökerek, részben pedig a
különböző fejlesztési elemek miatt. Ebben a
városnak példaértékű szerepe van, és ezt példaértékűen kell támogatni. Ahogy Jászfényszaru fejlődése egyébként nem csak Jászfényszaruról szól. Szól a környező településekről
is, hiszen amikor itt egy-egy cég – nem csak a
Samsungra gondolok – fejlődik, akkor a beszállítók, a vállalkozók egyformán fejlődnek,
és ez az egész Jászságot húzza előre. Ahogy az
is egy kivételes fejlesztési lehetőség, hogy az
úthálózat felújítása – Hatvantól a körforgalomig egyelőre, de reményeink szerint egészen
Szolnokig – még ebben az évben elkezdődik,
és reményeink szerint be is fejeződik. Ez is
Jászfényszarunak szól. Minden erőmmel és
minden lehetőséget kihasználva azon leszek,

hogy a település azon a fejlesztési pályán,
amin elindult, tovább tudjon menni, és továbbra is tudjon fejlődni a jászfényszaruiak és
a Jászság együttes fejlődésével.
Gyakran látni Önt nálunk, megtiszteli ünnepeinket, rendezvényeinket. Mióta ez a szoros kapcsolat városunkkal?
Amióta a polgármester asszony hív, azóta,
ha tehetem, minden egyes alkalommal eljövök. Én annak idején Hatvanban tanultam,
Jászberényben laktam, busszal jártam szinte

Pócs János
minden nap. Utána volt egy időszak, amikor
kimaradt az életemből, hiszen a közéletben
nem voltam benne. Miután hívtak, azóta
őszinte csodálattal emlékszem az akkori képre
és a mostani képre, hogy milyen fantasztikusan fejlődik Jászfényszaru. Amikor tehetem,
mindig örömmel jöttem, és örömmel fogok
jönni ezután is.
Milyennek látja Ön ezt a várost?

Jó lenne az egész országot ilyennek látni. Én
azt szoktam mondani, hogy ha az emberekkel
– ugye ma már húsz település tartozik hozzám – úgy találkozom az ország bármelyik
pontján, hogy nem tudom, ki honnan jött,
a jászfényszarui embereket úgy gondolom,
hogy arcról már akkor is meg lehetne ismerni. Az emberek boldogok, elégedettek és sikeresek. Ez kiül az arcukra, a mosolyukra, a
tekintetükre, és ezt adják tovább a következő
generációnak. Ez példaértékű. Jó lenne ezt
látni mindenhol. Ehhez biztos hogy kell az
a gazdasági fejlődés is, ami itt van, hiszen a
munkahely az itthon adott, a település gazdasági lehetőségei azok adottak. Sokkal jobb
körülmények között élnek az emberek, mint
máshol. Mégis úgy gondolom, hogy ez nem
csak a pénzről szól. Jászfényszarunak van egy
szellemisége, aminek köszönhető ez a mosoly
és ez a tekintet. Én emlékszem a rendszerváltást követő időszakra, amikor a kertészeti
gazdálkodás itt elsőként lendült fel. Az emberek itt mindig megtalálták a boldogulásnak
a lehetőségét, és ez mindannyiunk számára
fontos. Itt nem azt látja az ember, hogy a lakosság depressziós, rossz hangulatban van, a
lehetőségekben is a problémákat látja, hanem
azt, hogy boldogulnak, és ez nagyon fontos,
példaértékű. És ebben természetesen óriási
szerepe van ezeknek a rendezvényeknek, azt
azért még szeretném kiemelni. Fontos az az
eszmeiség, amit itt mindig tapasztalok, hogy
itt Fényszarun minden ember fontos. A kisebbséget az önkormányzat ugyanúgy elismeri, az eredményeit ugyanúgy elismeri, és magukat a személyeket ugyanúgy ünnepli. Ezt
mutatja a most futó komplex telep program
vagy tavaly az emlékmű avatása. Bármilyen
rendezvény vagy nemzeti ünnep van, jó látni,
hogy a kicsiktől, a nagyoktól, a kisebbségtől
mindenki együtt van, és büszkék arra, hogy
jászfényszaruiak.
Kotánné Kovács Tímea

Július 7-ig tagdíjpótbevallás a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál
A 2014. évi tagdíjönbevallás határideje
2014. június 2-án lejárt. Akik még nem tettek bevallást a 2014-es évre, azoknak mindenképp érdemes élni a pótbevallás lehetőségével. Ezt 2014. július 7-ig lehet benyújtani az
ugyfelkapu.nak.hu oldalon. A pótbevallásban
a tagdíjat a 10 százalékos késedelmi pótlékkal
növelt összegben kell bevallani. Akik ennek
sem tesznek eleget, azok esetében a kamara
ügyintéző szervezete 2014. szeptember 15-ig
állapítja meg a 2014-es évi tagdíjat. Ez természetes személyeknél nem lehet kevesebb 10
ezer, egyéb esetben pedig 50 ezer forintnál.
Tagjaink 2014. június 20-a után díjbekérő levélben kapnak értesítést arról, hogy
a kamara felé fennálló kötelezettségeik és
befizetéseik alapján – amennyiben fennáll –
mekkora összegű tartozást kell megfizetniük.
A befizetéseket folyamatosan dolgozzuk fel,
tagjaink az ügyfélkapun tudják nyomon követni ennek aktuális állását.

A díjbekérő levél tartalmazza a 2014. május
31-ig feldolgozott összes kamarai kötelezettségről (elődkamarai tartozás, 2013-as elmaradt tagdíj, 2014-es tagdíj) és befizetésről
szóló egyenlegközlőt (tartozás és túlfizetés) és
– akit ez érint – a 2013-as tagdíjra vonatkozó
sztornó számlát. Aki bevalláskor csekket igényelt, vagy nem tett bevallást, azok számára
csekket is mellékeltünk.
Azon Tagjaink esetében, akiknél a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai alapján
ellenőrizni tudtuk a 2013-as önbevalláskor
bevallott tagdíjat, a díjbekérőben az ellenőrzés során megállapított tagdíjat tüntetjük fel.
Akiknél NAV-adatok nem álltak rendelkezésre, illetve a kamarának más információ (pl.
a tagdíjbefizetés összege) nem állt rendelkezésre, úgy természetes személyeknél 2 ezer,
egyéb esetben 50 ezer forintos tagdíjat állapít
meg a NAK. Sztornó számlát azok kapnak,
akik mentesülnek a tagság alól, vagy akiknél

a kiszámlázott összeget a NAV adataival történt ellenőrzés alapján módosítani kellett.
A tagdíj befizetésének határideje 2014.
július 7., ezt követően késedelmi kamatot
számolunk fel. A tagdíjat csekken vagy a
11749008-20190244 számú bankszámlaszámra utalással kell megfizetni.
Az idei tagdíjönbevallás során megadott
adatokat 2014 szeptemberéig összevetjük a
NAV-tól kapott adatokkal, a tagdíjszámlákat
ezt követően küldjük meg Tagjainknak.
Ha az adatellenőrzés alapján megállapítható 2013-as tagdíj nagyobb, mint a Tag által
bevallott (vagy bevallás hiányában a kamara
által kiszabott), akkor az ez alapján számított
tagdíj összegét számlázzuk ki Tagjainknak.
Amennyiben az adatellenőrzés alapján megállapítható tagdíj kisebb, jóváírásra nincs lehetőség.
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Tag- és Partnernyilvántartási Igazgatóság
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 2. oldalról)
Rendeletet alkottak Jászfényszaru Város
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, és egyben elfogadták a
2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
szóló jelentést.
A képviselő-testület elfogadta Jászfényszaru Város Önkormányzata intézményeiben,
az általa alapított gazdasági társaságoknál és a 40%-os tulajdonában lévő Hatvan
és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-nél a
2013. év során lefolytatott ellenőrzésekről
szóló jelentést. Az ellenőrzések megállapításai alapján felhívta az intézményvezetők, ügyvezetők, csoportvezető figyelmét az ellenőrzések tapasztalatainak hasznosítására, a feltárt
hiányosságok kijavítására, megszüntetésére.
Megtárgyalták a Gondozási Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Házirendjét, valamint a szociális intézmény szakmai programját jóváhagyták,
egyben felhatalmazták a polgármestert, hogy
az intézmény dokumentumait jóváhagyó záradékkal ellássa.
Döntöttek az Árpád, Huszár (Széchenyi
és Vasvári Pál út között), Kossuth Lajos,
Madách Imre, Vasvári Pál (társasház előtt)
Attila (Bethlen és Kossuth út között),
Szűcs Mihály, Lehel, Kiss Ernő (egy szakaszának) utak járdáinak felújítási tervei
megrendeléséről.
A testület a Gátőrház áramellátásának
tervezési költségeire
költségvetésében
241.300 Ft összeget biztosított, egyúttal felhatalmazta a polgármestert, hogy a tervezői
szerződést a Nógrádvill Kft.-vel megkösse.
Határozatot hoztak a Papkastély üzemeltetési szerződésének módosításáról, valamint
a kastély teraszburkolásához szükséges
anyagköltség fedezetének megteremtéséről,
mely szerint e célra bruttó 250.000 Ft-ot elkülönített az önkormányzat 2014-es költségvetésében.
Az önkormányzat 2.000.000 Ft összeget
biztosított költségvetésében keret jelleggel
a Samsung Electronics Magyar Zrt. külső
gyárterületeinek gyommentesítési, tisztántartási munkáira.
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár felújítási pótmunkáira költségvetésében
bruttó 1.992.462 Ft összeget hagytak jóvá.
A TÁMOP-5.3.611/1-2012-0062 jelű,
„Utánunk a közösség – komplex telepprogram Fényszarun” című projekt keretében zajló Betanított karbantartó munkás
képzési programhoz 400.000 Ft forrást biztosítottak a Jászfényszaru, Tompa M. út 7. és
Vörösrózsa út 2. szám alatti önkormányzati
tulajdonú ingatlanok felújítási munkáihoz,
anyagbeszerzésre.
A képviselő-testület a 2014/2015. tanévben az első évfolyamon mindösszesen
280.000 Ft-ot biztosított költségvetésében
annak érdekében, hogy a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi
CCXXXII. tv. 4.§-ában meghatározott tanulók részére az ingyenes tankönyvellátás

biztosított legyen. A támogatást keret jelleggel, elszámolási kötelezettség mellett
nyújtja az önkormányzat.
A testület 100.000 Ft összegű támogatást
nyújtott a IV. Béla Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola részére a diákok május 9–11.
között Csehországban megrendezésre került
zongoraversenyen történő részvételéhez.
Az önkormányzat nettó 150.000 Ft összeget biztosított a Primavera Mammográfiás
Emlőrákszűrés Program keretében szűrőbuszos vizsgálat megrendelésére.
A képviselő-testület felhatalmazást adott
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesternek, hogy az alpolgármester, a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Jogi Bizottság elnöke és
a Szociális, Egészségügyi, Idős- és Vallásügyi
Bizottság elnöke bevonásával tárgyalásokat
folytasson a megvalósuló új Gondozási Központ esetleges egyházi fenntartású működtetése tárgyában.
Bruttó 368.300 Ft forrást biztosítottak az
egészségház orvostechnológia eszközbeszerzésnek specifikálására, és felhatalmazták Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert a munka megrendelésére.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében foglalt céltartalék előirányzata terhére
2014. évre összesen 1 millió forint polgármesteri keretet különített el. A keret felhasználása során a polgármester a képviselő-testület által átruházott hatáskörében
eljárva egyedi kérelmenként maximum
100.000 Ft összegben nyújthat támogatást
a keret terhére. A keret felhasználásáról a
polgármester a soron következő testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
Zárt ülésen ingatlannal kapcsolatosan
ingatlanszakértői értékbecslés kéréséről
döntöttek.
2014. május 29.
Jászfényszaru város településrendezési
eszközeinek részterületeit (911/74, 969/1,
911/16 hrsz.-ú telkeket) érintő módosításával összefüggő környezeti vizsgálat szükségességéről, valamint a város hatályos településszerkezeti tervének és leírásának
jóváhagyásáról szóló 73/2005. (V. 25.) önkormányzati határozat részterületeket (472.,
473/1, 473/2, 478, 479/2, 485. hrsz.-ú telkeket) érintő módosításáról hoztak határozatot.
Az önkormányzat képviselő-testülete mélyépítés tervezés (utak tervezése) címen
meghirdetett hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívására érkezett ajánlattevőt az Eply
Kft. vonatkozásában jóváhagyta mind a négy
részajánlat tekintetében 22.978.750 Ft ös�szegben.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatára
a képviselő-testület az Ady, Vörösmarty és
Virág utcák útépítésére, valamint a Szentcsalád tér utak alatt található vízvezeték
cseréjére és csapadékvíz elvezetésére kiírt
nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívására a STRABAG Általános Építő Kft.

ajánlatát fogadta el nettó 172.700.000 Ft,
illetve nettó 8.635.000 Ft tartalékkeret ös�szeggel. Az összeget a képviselő-testület a
2014. évi költségvetésében biztosította, egyben felhatalmazta a polgármestert a szerződés
megkötésére.
Az ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0035 jelű,
„Egészségház felújítása és bővítése a korszerű és integrált egészségügyi szolgáltatásért Jászfényszarun” című projekt keretében
1 db „B” típusú tábla elkészítésére nyertes
ajánlattevőként a Boommédia Kft.-t jelölte ki.
Döntöttek a Sárga iskola udvarának
burkolás kivitelezésére történő ajánlatkérésről, valamint arról, hogy a fogathajtó
pálya csapadékvíz elvezetésére vonatkozó
ajánlatkérés megküldését mely cégek részére
kell megküldeni.
A Régi Kaszinó épületében lévő volt
büfé, söröző épületrész használhatóvá tételére 6.000.000 Ft keretösszeget különítettek el a 2014. évi költségvetésének terhére.
A képviselő-testület az épületrész felújítási
munkálatainak elvégzésére, illetve az épület
galambmentesítését a benyújtott árajánlatok
alapján nyertes ajánlattevőnek a Boros és
Sánta Építőipari Kft.-t jelölte ki az árajánlatban szereplő bruttó 5.727.830 Ft figyelembe
vételével.
Kijelölték a 2014. évi városi rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó molinók készítésére felkérendő ajánlattevőket.
A Művelődési Ház és a Nagyiskola épületenergetikai fejlesztésére (az épületek
napelemmel történő ellátására) irányuló
pályázat elkészítéséhez, menedzsment feladatok ellátásához nyertes ajánlattevő kijelöléséről határoztak.
A Goodwill Consulting Kft. kijelölésével
az árajánlatban szereplő bruttó 190.500 Ft,
és a menedzsmentfeladatok tekintetében szereplő bruttó 1.016.000 Ft figyelembe vételével „nyertes pályázat” feltételhez kötötték a
költségek kifizetését.
A képviselő-testület elrendelte, hogy a megújult épületek nyílászárói funkció szerinti működését, bukó-nyíló indokoltságát a
műszaki szakemberek bevonásával meg kell
vizsgálni.
A testület a Gamesz-felújítás tervezési
munkáival az Architex Építész Kft.-t bízta meg bruttó 1.778.000 Ft vállalási áron.
Felhatalmazták a polgármestert a szerződés
megkötésére.
A közbiztonság fokozása érdekében a képviselők újabb 3 db térfigyelő kamera beszerzését rendelték el.
A Dózsa György út 22. számú ingatlanon
található épület bontásával a Geo Ép Centrum Kft.-t bízták meg, melyre a költségvetésében 1.905.000 Ft összeget biztosítottak.
A „Mezőgazdasági startmunka közfoglalkoztatási program folytatása és bővítése az
önfenntartás erősítése jegyében Jászfényszarun” című 2014. évi STARTMUNKA
kistérségi mintaprogram keretében 2 db vízszivattyú beszerzéséhez jelölték ki az ajánlattevőket.
(folytatás az 5. oldalon)
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Önkormányzati hírek
a fontosabb döntésekről
(folytatás a 4. oldalról)
A képviselők elfogadták a Jászfényszaru Városfejlesztő Kft. 2013.
évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, a 2013. évi mérlegbeszámolóját, és az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését jóváhagyták. Egyidejűleg értékelve az ügyvezető munkáját jutalom kifizetését
hagyták jóvá.
A képviselő-testület a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 2013. évi
mérlegbeszámolóját elfogadta, és jóváhagyta az adózott eredmény
100.042.000 Ft eredménytartalékba történő helyezését. Egyben jóváhagyták, hogy az adózás előtti eredmény 50 %-át, 51.767.000 Ftot, fejlesztési tartalékként a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. lekötött tartalékba helyezzen, amelyet az elkövetkező négy évben fog
felhasználni beruházásokhoz.
Ezzel egyidejűleg elfogadták a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
stratégiai tervének 2013. évi végrehajtásáról és a Kft. 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. Értékelve az ügyvezető munkáját jutalom kifizetését hagyták jóvá.
A képviselő-testület elfogadta a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
és az önkormányzat között kötendő konzorciumi megállapodást
az önkormányzati tulajdonú 1635., 1636/7, 1517/1, 1444/1, 1442/1,
1442/2, 05/24, 05/169 helyrajzi számú területeken vízvezeték létesítése tárgyában.
Az önkormányzat képviselő-testülete támogatta a Jászfényszaru
Ipari Park komplex fejlesztése I. ütem című projekt megvalósítása során keletkezett tartalék összegéből megvalósuló Vállalkozói Ház
közelében Multifunkciós épület megépítésére vonatkozó elképzeléseket.
A Jászfényszaru Ipari Park 2535/3/B helyrajzi szám alatt található
raktárépület bérlésével kapcsolatos előterjesztés előkészítésével a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottságot bízták meg.
A képviselő-testület a Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola
munkavállalói részére állapított meg béren kívüli juttatást, melynek kifizetése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül történik. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert
a működési célú pénzeszköz átadásról szóló megállapodás aláírására.
A Norvég Alap „Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című intézkedésre benyújtott HU07-0171-A2-2013 jelű,
„Jászfényszarui kulturális és természeti örökség megőrzése” című
pályázathoz biztosított saját forrás növeléséről döntöttek, így a saját
forrás összege 14.490.050 Ft-ra nőtt.
Döntöttek a 2014. évi hagyományos közfoglalkoztatási programokhoz pályázat benyújtásáról, saját forrás biztosításáról.
Elfogadták a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
2013. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját, 2013. évre szóló
közhasznúsági mellékletét, mérleg szerinti eredményét. Határozatot
hoztak a kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról, a felügyelőbizottság tagjainak megválasztásáról, a kft. ügyvezetőjének ügyvezetői
tisztségből történő visszahívásáról, az új ügyvezető megválasztásáról.
Ezen napirend keretében döntöttek a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összhangban történő továbbműködéséről és a Társasági
Szerződés módosításáról, a Társaság közhasznú nyilvántartásba
történő felvételéről, az egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés elfogadásáról.
A képviselő-testület elfogadta a Sárga iskola udvarának gumilappal történő burkolását.
Határoztak a K&H Bank Zrt., és OTP Bank Nyrt. által telepítendő ATM bankjegy-kiadó automaták telepítéséről.
Zárt ülésen döntöttek arról, hogy Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja értékesíteni, bérbe adni a Jászfényszaru, Vörösrózsa u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant
a közeljövőben történő felújítás miatt.
Több felajánlott ingatlan tekintetében döntöttek szakértői ingatlan
Dr. Voller Erika jegyző
-értékbecslés megrendeléséről.
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100 éve kezdődött

Június 13-án az I. világháború áldozataira korhű zenét idézve emlékeztünk a templomkertben, ahol Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester köszöntője után Nagyné Basa Márta történelemtanár, a
Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány elnöke idézte fel a 100 éve kezdődött események láncolatát. Az áldozatok neveinek elhangzása után
koszorúval tisztelegtünk hőseink előtt. A Nagykun Bandérium ez alkalomból Kisújszállás és Nagycenk között szervezett 10 napos lovas
emlékmenetének jászfényszarui állomásához a Szűcs Mihály Huszár
Bandérium lovasai is csatlakoztak, és vendégül látták a túra résztvevőit.
Katinka · Fotó: Dávid Ildikó

Sikeres részvétel
az Ipar Napjai kiállításon

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. kiállítóként képviseltette magát az Ipar Napjai elnevezésű rendezvényen. A Hungexpo Zrt. 2014.
május 27–30. között 12 ország több mint 270 kiállítójának részvételével rendezte meg a legnagyobb hazai ipari szakkiállítást, melyen
szép számban jelen voltak a multinacionális nagyvállalatok, középvállalkozások és kisvállalkozások egyaránt. A 4 napos rendezvényen
rengeteg látogató jelent meg a helyszínen. Sikeres kiállításon vagyunk
túl, számos érdeklődő kereste fel a standunkat, telephely-létesítési és
csarnokbérlési lehetőségekkel kapcsolatban. A cégekkel a konkrét igényekről tovább folytatjuk a tárgyalásokat.
A kiállításon való megjelenés az ÉAOP-1.1.1/C-12-k-2012-0001
azonosító számú, a „Jászfényszaru Ipari Park komplex fejlesztése – I.
ütem” című projekt keretében valósult meg.
Mészáros Anita projektmenedzser
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
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Felsős tanulmányi versenyek – tavaszi időszak
Zrínyi Ilona Megyei Matematikaverseny
52. hely Kovács Lilla 5.a 5. évf.
Felkészítő tanár: Balogh Zsuzsanna
190 helyezett közül
8. hely Borbély Viktória 6.c 6. évf.
Felkészítő tanár: Balogh Zsuzsanna
210 helyezett közül
33. hely Petrovics Réka 7.c 7. évf.
Felkészítő tanár: Tóth Anita
149 helyezett közül
85. hely Pál Zsófia 8.a 8. évf.
Felkészítő tanár: Szakali János
128 helyezett közül
Curie Országos Kémiaverseny: 4 levelező
forduló után megyei döntőbe kerültek
Kotán Csege 7.b és Zsámboki Dóra 8.b
osztályos tanulók, mindketten 12. helyezést
értek el 2014. március elején.
2014. március végén Hevesy György
Országos Kémiaverseny megyei döntője:
7. évfolyam:
3. hely
Szücs Levente 7.c
Nagy Martina 7.b
5. hely
Berényi Levente 7.a
6. hely
Kotán Csenge 7.b
9. hely
Rácz Laura 7.a
10. hely
Mezei Márk 7.a
15. hely
8. évfolyam:
4. hely
Pál Zsófia 8.a
Sánta Patrik 8.c
9. hely
Rácz Zsolt 8.c
10.hely
Felkészítő tanár: Mészárosné Dobák Ildikó
Teleki Pál megyei földrajzverseny
4. hely: Szücs Levente 7.c
8. hely: Jarábik Maja 7.c
11. hely: Urbán Dóri 7.c
Felkészítő tanár: Palotainé Jánosi Krisztina
ECDL-vizsga:
Négy modulból sikeres vizsgát tettek:
Barna Máté, Bathó Barbara, Boldogházi

Máté, Dudás Réka, Farkas Attila, Garas
Alexandra, Holló Fanni, Holló Szabó Réka,
Kádár Nóra, Kiss Sándor, Laczkó Patrik,
Majzik Bence, Makádi Martin, Nyers Olívia,
Rácz Zsolt Levente, Rácz Zsuzsanna, Radnai
Izabella, Sebik Ádám Ákos, Simon Szabolcs,
Sulyok Dániel, Szerencs Valéria, Tóth Csenge, Urbancsik Máté, Vasas Jázmin, Zsólyomi
Kristóf, Zsámboki Dóra.
Három modulból sikeres vizsgát tett:
Szénási Andrea.
Felkészítő tanár: Koscsák Róbert
Biológiaversenyek
2014. április 25-én volt a Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti
Verseny megyei döntője, ahol a következő
eredmények születtek:
2. hely: Jávorcsik Csilla 5.a
4. hely: Dósa Flóra 5.a
2014. április 26-án volt a Herman Ottó
Országos Biológia Verseny megyei döntője, ahol a tanulók a következő eredményeket
érték el:
1. hely Sánta Patrik 8.c
4. hely Kotán Csenge 7.b
5. hely Fábián Alexandra 7.a
6. hely Nagy Martina 7.b
7. hely Garas Alexandra 8.c
8. hely Szücs Levente 7.c
Sánta Patrik képviselte Jász-NagykunSzolnok megyét a Herman Ottó Országos
Biológia Versenyen.
2014. május 24-én a Lehel Vezér Gimnázium Diák szimpóziumán Sánta Patrik
biológiai előadása a „Leggyakorlatiasabb”
előadás díját kapta.
Felkészítő tanáruk: Tóth Sándorné
Matematikából a sikeres felvételit biztosították: Balogh Zsuzsanna és Szakali János.
Tóth Sándorné

Kis zongoristák
nagy sikerei
Tehetséges növendékeimmel az idei tanév a
felkészülés jegyében zajlott. Igazán a második
félévben kezdtünk nagy erőkkel készülni a
versenyekre, mely során nagyfokú fejlődésen
mentek keresztül a gyerekek. Füle Viktória
zongorából alapfok 1. osztályos, Nyers Lili az
előképző második évfolyamán tanul.
Április elején részt vettünk a IV. Nemzetközi Zongora Fesztiválon, ahol szépen szerepeltek a gyerekek. Növendékeim a verseny
előtt nem játszottak igazi nagy zongorán egy
hangversenyteremben, ezért teljesen új volt a
hangszer, a nagy terem, a szakmai zsűri jelenléte, a versenyhelyzet pedig nagy izgalmakkal
járt. Először kiállni egyedül egy ilyen szituációban nagy kihívást jelent, de szerettem volna, ha megméretjük magunkat ezen a nagyszabású rendezvényen. Az I. korcsoportban
nagy volt a mezőny, és sok olyan versenyző
gyerek is volt, aki két évvel idősebb volt növendékeimnél.

Fotó: Berzéné Magyar Krisztina

A művészetekkel gazdagodik a lélek

300 szék kevésnek bizonyult május 16-án
a művészeti iskola gáláján, ahol minden tanszak megmutatta tehetségét. A 120 perces
műsorban 15 színvonalas egyéni és csoportos produkció váltotta egymást. Nemcsak a

szülőknek volt jó alkalom bepillantást nyerni
csemetéik egész éves munkájának gyümölcsébe, hanem az érdeklődő közönség is jókedvvel, mosolyogva, lelkiekben gazdagodva
hagyta el a színháztermet.
Katinka

Ugyanebben a hónapban a két kislány
mellett Hornyák Boglárka is csatlakozott
a versenyzők kis táborához, aki zongorából
harmadik évfolyamon tanul. Bogi két évvel
ezelőtt már kiemelkedő eredményt ért el a
III. Nemzetközi Zongora Fesztiválon, ahol
különdíjjal jutalmazták szép produkcióját.
Korábban ezüst minősítést kapott ének-zongorás produkciójával a Budapesten megrendezett Nemzetközi Ifjúsági Fesztiválon, ahol
nővérével, Hornyák Melindával duóban
nyújtottak kiváló előadást.
Hárman indultunk az I. Kiskunfélegyházi
Magyar Szerzők Hangszeres és Vokális Műveire Kiírt Országos Versenyen, Viki és Lili
az I., Bogi a II. korcsoportban. A gyerekekkel
együtt hallgattuk a többi versenyző gyerek
játékát, melyet a műsorfüzetben értékeltünk.
Úgy gondolom, ezzel is sokat tanulhatnak
növendékeim, és el tudják helyezni magukat,
ők hol tartanak kortársaikhoz képest, vagy
(folytatás a 7. oldalon)
hová fejlődhetnek.
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Kis zongoristák
nagy sikerei
(folytatás a 6. oldalról)
Nyers Lili a zsűrit, különösen a zsűri elnökét elbűvölte játékával, így II. helyezést ért el.
A többiek is szépen megállták a helyüket, és
mind a három kislányra büszke voltam.
Május elején került sor a IV. Nemzetközi
Ifjúsági Zongoraversenyre, melyet Csehországban, Mikulov városában rendeztek meg.
Számos viszontagság után nagyon örültem,
hogy elmehettünk és ott lehettünk ezen a
rangos eseményen, és kis hazánk határain túl
is lehetőségünk nyílt megméretni magunkat.
A gyerekek nagyon ügyesek voltak, és ezt
mindkét zsűri honorálta.
Az idősebb szakmai zsűri értékelése szerint:
Nyers Lili: harmadik helyezés
Füle Viki: dicséret
A fiatalabb szakmai zsűri:
Nyers Lili: második helyezés
Füle Viki: harmadik helyezés
A szép okleveleken kívül CD lemezt vihettek haza a gyerekek. A versenyen töltött
hétvége minden ízében nagyszerűen sikerült.
Szombaton a verseny után kirándulást tettünk a gyerekekkel és szüleikkel a Kecsketoronyba, másnap az eredményhirdetésen
pedig együtt örülhettünk a kimagasló eredményeknek. Növendékeim olyan gyerekekkel mérték össze tudásukat, akik zongoraművész-családból származnak.
Ezúton is köszönet Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármester asszonynak, a képviselő-testületnek, Lovászné Török Magdolna
igazgatóhelyettesnek, Szakali János igazgató
úrnak a segítségükért és támogatásukért. Úgy
gondolom, ez a csehországi verseny volt a tanév megkoronázása, az egész éves munka gyümölcsének méltó learatása. A gyümölcs megéréséhez azonban pedagógiai munkám mellett
a gyermekek szorgalma és a szülői támogatás
elengedhetetlenül fontos, hiszen ez a hármas
egység teszi lehetővé a hatékony és előremutató fejlődést. Növendékeim szülei lelkesen részt
vállaltak abban, hogy gyermekük a lehető legjobban felkészülhessen a megmérettetésekre.
Örömmel tölt el, hogy fontosnak tartják gyermekük zenei képzését és tehetségük kibontakoztatását, hiszen a tehetség Istentől kapott
ajándék, amit szorgalommal és kitartással kell
gondozni, hogy kellő módon kibontakozzék.

Pető Edina zongoratanárnő

7

Egy tanulmányi versenyről
és egy sikeres versenyzőről tanári szemmel

Tóth Sándorné tanárnő és Sánta Patrik
Sánta Patrik 8. c osztályos tanuló április
26-án megnyerte a megyei biológiaversenyt, így ő képviselte a megyénket az országos versenyen. Rengeteget dolgoztunk rá,
s végre elérkeztek a várt napok.
2014. május 30. és június 1. között Kisújszálláson került sor a megmérettetésre.
Az országos döntő első napján az ünnepélyes megnyitó után biológiai témáról
kiselőadást kellett tartani. A 2. fordulóra
a következő nap került sor. Herman Ottó
nyomán címmel egész napos terepgyakorlat
volt a Nagykunság és a Nagy-Sárrét vidékén.
Ecsegpuszta-Kórézug, Finta-kút, Ördögárok,
Túzokrezervátum, Hármas-Körös, Gyomaendrőd, Túrkeve – Finta Múzeum területén. A terepgyakorlatot dr. Tóth Albert, az
MNVH elnökségének tagja vezette. A 2. forduló nehézsége volt, hogy az ott hallottakból
kellett 85 kérdésre válaszolni rövid idő alatt.
A 3. fordulóra június 1-jén, vasárnap került
sor, ami írásbeli feladatokból állt.
Ennek része volt a Kisújszálláson lévő
gimnázium Jermy Gusztáv Természetrajzi
szertárának megtekintése. Számonkérés a
látottakról, hallottakról, Herman Ottó élete
és munkássága, a Természet Búvár megjelölt
cikkei, a tananyag és hazánk nemzeti parkjai,
ökológiai jellegű képek, preparátumok felismerése. Az írásbelivel párhuzamosan nekünk,

tanároknak továbbképzés volt. A megmérettetések után következett az ünnepélyes eredményhirdetés a városháza dísztermében. A
szakmai értékelést a díjak kiosztása követte.
Patrikot az előadása miatt emelték ki, hiszen az övé volt a 3. legjobb. Fáradtan, de
élményekkel tele érkeztünk vissza vasárnap
este Jászfényszarura.
Patrik egy olyan diák, aki idejét, energiáját
a biológiai tanulmányaiba fektette. Már 5.
osztályos korában kistérségi biológiai csapatos versenyen 1. helyezést ért el társaival.
6.-os korában megnyerte a Kaán Károly
országos Természet- és Környezetismereti
Verseny megyei döntőjét, és ő képviselte
akkor is a megyénket az országos versenyen. 7.-es korában a Herman Ottó Országos Biológia Verseny megyei döntőjén a 4.
helyezést érte el. E mellett más tanulmányi
versenyeken is indult. Jó hírnevet szerzett
iskolánknak és városunknak. A kiváló eredmények mellett kitűnően tanult és példamutató volt a magatartása.
Külön szeretném megköszönni dr. Szabó
Zsuzsannának, iskolánk volt diákjának a
felajánlását, amellyel Patrik munkájához
méltó jutalmazásban részesült a ballagási
ünnepélyen.
Tóth Sándorné

A madarak és fák napja alkalmából!
„A harmonikus együttélés alapelvei,
A más lények iránti tisztelet, a mások javának
szeretete,
Valamint az, hogy a természet rendjében gyönyörködni tudjunk
És megértsük felelősségünket a rendért…”
(Lányi András)
Technikaórán és azon kívül iskolánkban a
felső tagozatosokkal áprilisban a Madarak és
fák napjára készültünk. Különböző technikával készíthettek a tanulók tárgyakat.

Ez háziverseny formájában zajlott. Ezeket
értékeltük, és az alábbi helyezések alakultak ki:
1. hely .................
2. hely .................
3. hely .................
4. hely .................
5. hely .................

Rafael Arnold 8. c
Hornyák Boglárka 6. c
Farkas Bianka 6. a
Drabos Réka 5. a
Langó Csenge 6. a

Kép és szöveg: Tóth Sándorné
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Sakkozó gyerekek három országos versenyen
Jászfényszaru sakkozói három országos Pest megyei versenyen vettek
részt március–április hónapban. Az első március 29-én Szadán került
megrendezésre, melyen iskolánk három tanulója vett részt:
1. kcs. Nyers Lili
2. helyezett
2. kcs. Kovács Lilla
1. helyezett
3. kcs. Nyers Dániel 6. helyezett
A második megmérettetésre április 12-én Dunakeszin került sor,
melynek a Radnóti Miklós Gimnázium adott helyet. Erre a versenyre
3 fős csapatok jelentkezhettek. Jászfényszaru képviseletében két csapatot indítottunk alsós kategóriában.
Lánycsapatunk tagjai:
1. tábla Kovács Lilla
2. tábla Tóth Anna
3. tábla Nyers Lili
Fiúcsapatunk tagjai:
1. tábla Novodomszky Tibor
2. tábla Polatschek Péter
3. tábla Kiss Gergő
Lánycsapatunk nem kis örömünkre a második helyen végzett. Fiúcsapatunk harcias küzdelemmel a hatodik helyet szerezte meg. Büszkék vagyunk Kiss Gergőre, aki a mezőny legfiatalabb tagjaként hősiesen küzdött a csapatért.
A harmadik versenyt szintén Dunakeszin rendezték meg április 26án egyéni kategóriában. Városunk képviseletében hat gyermek indult
az országos megmérettetésen.
Kovács Lilla 1. hely
Nyers Lili
3. hely
Tóth Anna
5. hely
Balázs Léna, Novodomszky Tibor, Kiss Gergő a középmezőnyben
végeztek.
Ezek a versenyek több szempontból is fontosak voltak számunkra.
Egyrészt itt elég erős mezőnnyel szemben mérhették össze tudásukat
sakkozóink, másrészt megyebajnokaink készülnek a szombathelyi országos sakkversenyre, melyen Szolnok megyét képviselik.
Szöveg: Nyersné Cserháti Katalin
Kép: Tóthné Klippán Hedvig, Kovácsné Nagy Katalin

Kétlábúak, négylábúak, csúszómászók és egyéb állatfajták
Avagy egy jó szilvásváradi kirándulás receptje
Hozzávalók:
200 gyerek
24 pedagógus
5 busz
Napsütés/jeges eső vegyesen felváltva
Őzikék és szarvasok
Pisztrángok és nagy halak
Kígyók, békák, gyíkok
1 db erdei kisvasút nyitott/fedett változatban időjárástól függően
Úti csomag: egy szendvics, két szendvics…hat szendvics
Egy chips, két chips, negró
Hányás ellen gyógyszer/zacskó szükség szerint
Száraz cipő, vizes cipő, esőkabát váltogatva
Ép tollasütő, törött tollasütő, saras labda
Vidámság, jókedv, futás az esőben, fáradtság
Odautazás kikerekedett szemekkel, hazautazás félálomban
Reggel aggódó szülők, este megkönnyebbült szülők
Jövőre veletek ugyanitt!

Fotó: Nádudvariné Jáger Judit

Ez a kirándulás nem jött volna létre az áldozatos szülői munka, felajánlás és összefogás nélkül! Köszönet érte!
Alsós tanító nénik
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Jó tanulók fogadása
Június 11-én a Városházán gyülekeztek az általános iskola jól tanuló diákjai. A díszteremben
foglaltak helyet, ahol Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony fogadta és köszöntötte
őket. Az iskola korábbi diákjai közül idén Palócz
Gábor önkéntes tűzoltónak adatott meg a lehetőség, hogy szóljon a gyerekekhez és elmondja,
hogyan alakult az élete miután búcsút mondott
az iskolának. Ezután a Művészeti Iskola diákjainak ünnepi műsorát láttuk és hallottuk. Közreműködtek: Kotán Csenge ének, Nyers Lili és
Füle Viktória zongorán. Oktatójuk: Pető Edina.
Marton Veronika, Berze Anna, Holló-Szabó
Dóra jelenetet adtak elő, felkészítő Kovács Tímea. Cimbalmon játszott Horváth Áron, felkészítő Unger Balázs. A gyerekek nagy tapssal
köszönték meg a színvonalas műsorszámokat. A
hagyományos, névre szóló emléklapok átadása
után került sor a fényképezkedésre a Samsung
Smart School lépcsőjén, majd a megújult Régi
Kaszinó éttermébe vonultak az ünnepeltek.
Eközben két nyolcadikos diák virágot helyezett
el a Tanítók emlékművénél.
Berényi Ferenc önkormányzati képviselő,
nyugalmazott pedagógus pohárköszöntője és a
pezsgős koccintás után mindenki elfogyasztotta
a finom uzsonnát és a desszertet. A fogadáson
könyvjutalomban részesült az idei Fair Play díjasunk, Urbancsik Máté 8. c osztályos tanuló.
Fotó: Fáy Dániel Szöveg: Sugár Istvánné

Urbancsik Máté

Alsósok

Felsősök

Társastánc formációs seregszemle Jászfényszarun
A vártnak megfelelően sikerült a formációs táncok 4. régiós seregszemléje 2014. május 18-án. Hat település részvételével 16 koreográfia
került bemutatásra. Nagy örömünkre standard programjával fergeteges sikert aratott Polonkai Zoltán és Magyar Krisztina A osztályos táncospár Budapestről.
A zsűri tagjai – Csomor Molnár Dóra A osztályos versenytáncos,
Pásztorné Molnár Andrea tánc és drámapedagógus és Polonkai Zoltán
budapesti táncstúdió-vezető – a következő minősítéseket ítélték a versenyző csoportoknak:
Arany minősítés:
RnR Tse. Heves jászberényi csoportja: „Miss J.” koreográfia
Jászfényszaru AMI: latin mix koreográfia
Mindkét csoport a zsűri különdíját, a „szuper serleget” is elnyerte.
Ezüst minősítés:
Jászfényszaru AMI: „Vidám tánc” koreográfia
Jászfelsőszentgyörgy általános iskola: swing botos tánc
Mindkét csoport összteljesítményéért serleget kapott.
Bronz minősítés:
Tápiószecső AMI Cha-cha-cha formáció

A seregszemle főszervezője és levezetője Molnár József Déryné-díjas
táncpedagógus. A résztvevők és a közönség nevében köszönet a Petőfi
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár minden dolgozójának a lebonyolításban nyújtott segítségért. Viszontlátásra az 5. formációs tánc
Molnár József
seregszemlén 2015-ben!
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Egy gyermek megfigyelései és tapasztalatai az 1930-as években V.
Az otthonom? A nagyszüleim otthona? Abban az időben három házfajta épült a községben. Apró kis parasztházak, elöl két kis ablak
rajtuk, meg az udvar felőli oldalon, a nagyszobán. Ezután jött a konyha, és abból nyílt
a hátsó szoba szintén ablakkal. A ház udvar
felőli hosszában a „gang”, a fedett folyosó
nyári tartózkodási helyként szolgált, mint
nagyapáméknál is. Elöl az udvarban virágoskert díszlett, hátul veteményes és az istálló.
A háziak a kiskapun közlekedtek be és ki, a
nagy szárazkapu az állatok és a szekerek számára épült.

zsalugáter árnyékolta. Hálószoba és nagy
ebédlő tekintett az utcára, a konyha is nagy
volt, ezek a gangra nyíltak, de a háló és ebédlő között belülről üveges ajtó is volt. A hátsó
szobát nem laktuk, apám dolgai, könyvek,
tanításhoz szükséges szemléltetőeszközök,
íróasztal karosszékkel tárolódtak itt. A spejz
e szoba után következett, élelmiszerekkel és
lekvárok tömkelegével a polcokon.
A harmadik házfajta magas volt, masszív,
ablakai is meglehetősen nagyok, és úgy tekintettek a világba, mintha az örökkévalóság
számára építették volna tulajdonosaik.

A Kertész család és mások a fényszarui erdőben 1917. július 20-án.
A fent álló sor bal szélén Kertész Jánosné (Kertész János ig. tanító felesége, a visszaemlékező
Gál Ágota anyai nagymamája), a fent álló sorban balról a harmadik Kertész Ilona Lusika,
(Kertész Margit húga). A legalsó ülő sorban jobbról a második Kertész Margit (8 évesen).
Ő lesz 1930-ban Gál István felesége (a visszaemlékező Gál Ágota édesanyja).
Fotó: FÉBE-archívum, adományozó Gál Ágota
A másik fajta ház kispolgári elrendezésű
volt. Két szobaablak nyílt az utcára, utánuk
következett a konyha, és volt még egy hátsó
szoba is, kertre nyíló ablakkal. Az udvar felől
az ilyen épületeket szintén gang szegélyezte. Ilyen házban laktunk mi is. Ezt az alvégi
kocsmáros Kovács bácsitól bérelték a szüleim. A viszonylag nagy, hosszúkás ablakokat

Az általunk lakott ház a mozi utcájában
helyezkedett el (Bethlen Gábor utca), sarki
épület volt. Ebben az utcában laktak Basáék
(Basa Imre és felesége, Tusor Marcella), akiknek szőke, babaarcú kislányával, Mariskával
egy osztályba jártunk, és nagyon szerettünk
együtt játszani. Itt az utcában, velünk átellenben működött Csákiék (Csáki Béla és fele-

sége, Malyer Kornélia) hentesüzlete. Mindig
nagyon kedvemre volt, ha szüleim átküldtek
hozzájuk friss tepertőért, ez már önállóságom
bizonyítéka volt. Ebben az utcában laktak
Czeglédiék (Czeglédi Imre és felesége, Kovács Klára) is, akiknek leánya, Klárika hozta
reggelenként hozzánk a friss tejet és egyéb tejtermékeket. Klárika nagyon szép arcú, sudár
leányként maradt meg emlékezetemben, akinek szépségét mindig megcsodáltam, ha találkoztam vele. Fiútestvérei is voltak (Vencel,
László, Béla). A kenyeret szintén egy parasztházból hoztuk, akkora volt, mint egy kisebb
kocsikerék, és egy hétig friss maradt! Házunk
mögött, a kert végében nagy istálló terpeszkedett, csak tüzelőtárolónak használtuk. A gazdasági udvaron nagy gémeskút ágaskodott,
körülötte kamillamező terült el. Veteményeskertünkben csak eper termett, ezt mi gyerekek nagyon szerettük. A kert nagy előnye volt
számunkra, hogy a ház felé lejtett: apám és
nagyapám időnként Pestre jártak el, és akkor
érdekes könyveket kaptunk a húgommal,
és játékokat is, köztük egyszer két rollert is.
Bizony, a lejtőn könnyen gurultunk velük a
ház felé. Uzsonnára legtöbbször zsíros kenyeret kértünk, és én szerettem, ha a naptól egy
kicsit megolvadt rajta a zsír. El is neveztem
napsütötte zsíros kenyérnek. Udvarunkban
a csirkék mellett két csodálatos állat is élt.
Melkó, a macska, aki nagy békességben élt
Betyárral, a farkaskutyával, apám kedvencével. Betyár a legteljesebb odaadással, „vakon”
követte apámat mindenhová, mi pedig lovagolhattunk is a hátán. A vég, ami elérte kedvencünket, szomorú volt. A harmadik szomszédék, Tusorék a kerítésnél hurkot állítottak,
itt fulladt meg. Apám tüdőgyulladással feküdt
otthon, de felkelt betegágyából a temetésre.
Apám a nagy ebédlőasztalnál szeretett dolgozni, mert körülötte zajlott az életünk. Itt
javította a füzeteket, csinált nagy szemléltető
plakátokat az iskolában ülő gyerekek helyes
testtartásáról. Itt nyúzott engem is számtanból, mert azt nehezen tanultam meg. Az írást,
a tankönyvben lévő történeteket szerettem, és
azt is, amikor nagyanyám vagy nagynéném
felolvasott nekünk.
A sorozatot gondozza: Tóth Tibor

Mit rejt a ládafia? XI.
Június 29 Péter, Pál az aratás kezdetét jelenti. A képen cséplőgépet vontat egy gumikerekű diesel üzemű traktor.
Kérjük, aki felismeri magát vagy hozzátartozóját, tudja, hogy hol és mikor készült a
felvétel, az a +36/30/337-3336 mobilszámon
vagy személyesen keresse meg Tóth Tibort.
Köszönjük!
Fotó: FÉBE-archívum
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Megkérdeztük a képviselőket…
„A képviselői munka, a velünk élő emberek akaratának képviselete nem egyszerű,
sok esetben fejtörést okoz. Melyik elképzelés valósuljon meg előbb, melyik volna
fontosabb? Ehhez kell a jó polgármester, az
összetartó testület és a segítőkész hivatali
apparátus – vélekedik Sándor Sándor, aki
1990–94-ig, illetve 2002 óta tagja a képviselő-testületnek. Kérdéseinkre adott válaszait az alábbiakban tesszük közzé.
Hogyan jellemeznéd röviden az elmúlt négy
esztendőt?
Sétáljunk csak végig a főtéren. Gyönyörködjünk a megújított épületekben, csodáljuk
meg a sokszínű virágoktól pompázó parkot,
üljünk le néhány percre a békás szökőkút
peremére, és soroljuk fel magunkban, hogy
milyen sok szép dolgot láttunk.
Majd ezt követően menjünk a Szent József
Szabadidőparkba, és örüljünk együtt a vidáman játszadozó gyermekekkel. A park mellett
a cigánymuzsikus emlékmű, mely a magas
szintű zenei kultúrának és általunk is jól ismert zenészeknek állít emléket.
Sokunkban felidézi a sátras lakodalmak élményét. A település másik részén a szegélykővel ellátott sima aszfaltozott út mentén
megtekinthetjük a környezetük szépítéséért
tenni akaró kedves lakosok gondozott virágoskertjeit.
Úgy gondolom, eredményekben gazdag
évek vannak mögöttünk.
Mi a te szakterületed, kinek az érdekeit
képviseled elsősorban és milyen sikerrel?
A Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és
Közbiztonsági Bizottság elnökeként el tudom
mondani, hogy elkezdődött a hulladékudvar
megépítésére vonatkozó szándék beteljesülése.
Sokat tettünk a külterületi földutak járható-

ságának biztosításáért, melyet a tanyán lakók
és a gazdálkodók örömmel fogadtak.
A közbiztonság mindenki számára fontos,
így ennek érdekében megvalósult a közterületi kamerarendszer, amely folyamatos fejlesztés és bővítés alatt áll.
Javítottuk a biztonságos közlekedés felté
teleit az aszfaltutak, járdák, vízelvezető árkok
korszerűsítésével. Az egész településen megtörtént a közvilágítási lámpatestek cseréje. A
névtelen utcában (a tüzép mellett), a játszóterekhez és az úgynevezett sötétfoltos helyekre
is kerültek fényforrások. Folyamatban van a
gyalogos átkelőhelyek 3D-re történő átfestése. Ez piros alapfestést jelent fehér csíkokkal,
amely ezáltal jobban észrevehetővé teszi a
zebrát.
Úgy érzem, képviselői munkámmal minden
jó szándékú embert képviselek. Mindenkinek
biztosan nem vagyok jó, de amikor jelentkeztem képviselőnek a Jóisten és a választók akarata szerint bekerültem a testületbe, amit itt
is mindenkinek megköszönök.
Milyen konkrét céljaid voltak ebben a ciklusban, sikerült-e őket megvalósítani?
A képviselői munka, a velünk élő emberek
akaratának képviselete nem egyszerű, sok
esetben fejtörést okoz. Melyik elképzelés valósuljon meg előbb, melyik volna fontosabb?
Ehhez kell a jó polgármester, az összetartó
testület és a segítőkész hivatali apparátus.
Úgy gondolom, nem kezdem el felsorolni,
hogy mi valósult meg az elmúlt négy évben.
Minden kedves olvasó azt tartsa magának
legfontosabbnak, amely legközelebb áll a szívéhez, én is ezt teszem.
További elképzeléseid?
Az elkövetkező időszakban is sok olyan elképzelést meg lehet valósítani ahhoz, hogy a
Jászfényszarun élők elmondhassák: itt jó élni.

Tovább kell folytatni a városban a vízhálózat megújítását, az aszfaltozott utak, járdák,
vízelvezető árkok, záportavak felújítását. Rövid időn belül el kell érni a belterületi utak
szilárd burkolattal történő teljes ellátását.
Remélhetően kedvezően meg tudjuk oldani
az új óvoda megépítését. Folyamatban van

Sándor Sándor
az új gondozóház megépítésének előkészítése, melyre nagy szükség van; mivel az olyan
családtagjainkat, kiknek otthoni ápolása nem
megoldható, itt vagy az ilyen jellegű intézményekben helyezhetőek el. Fontosnak tartom a
fiatalok sportolási igényeit kielégítő lehetőség
megteremtését is. Bízom a Város pénzügyi
stabilitásában, a jelentkező fejlesztési lehetőségek megvalósításában, a biztos jövő, megélhetés lehetőségében.
Sugár Istvánné

A Lehel-kürtről
Új köztéri szoborral gazdagodott Jászberény. Melocco Miklós és Párkányi Raab Péter
Lehel vezért ábrázoló alkotását május 31-én
leplezték le a város főterén. Áder János köztársasági elnöknek az ünnepségen elhangzott
beszédéből idézünk:
„A történelemben csak addig láthatunk tisztán, ameddig elér a tudomány. Ahonnan a
múlt mozaikdarabjai még előkerülnek. Azon
túl már csak a lelkünk segítségével látunk. A
mondák mindig kitöltik a múltdarabok közötti
hiányzó láncszemeket.”
Osztjuk ezt a vélekedést, hiszen a Lehelkürt köré szőtt mondák egyike éppen a mi
városunkkal kapcsolatos.
A feltehetően bizánci eredetű elefántcsont
hangszerről azt tartja a fényszarui hagyomány, hogy azt az eke vetette ki a földből a
város határában, és ezért kapta Jászfényszaru
a nevét is a kürtről: jász, mert jászok lakják,
fény-szaru, mert a kürt fényes szaruból van.
E népszerű magyarázat újból és újból felbukkan a köznapi beszédünkben, s a Lehel-kürt
motívuma is rendszerint megjelenik a város

IV. Béla mellszobra a jászfényszarui főtéren és Lehel vezér szobra Jászberényben
új keletű emléktárgyain, műalkotásain. Lehel-kürtöt látunk például IV. Béla király
mellszobrának talapzatán. A szobor Györfi
Sándor alkotása, melyet Jászfényszaru várossá

avatásának 20. évfordulója alkalmából állítottak fel a főtéri parkban tavaly augusztus
19-én.
Kép és szöveg: Sugár Istvánné

12

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2014/6

Júliusi népszokások
Július 2.: Sarlós Boldogasszony napja
A római katolikus egyház e napon emlékezik meg Szűz Máriáról,
aki Keresztelő Szent János édesanyjánál tett látogatást. Boldogasszony
a várandós anyák, a szegények, a szükségben szenvedők és a halottak
oltalmazója. Magyarországon e nap az aratás kezdőnapja. Az aratást
kalapemeléssel, imádsággal, fohászkodással kezdték. A munkálatokhoz szükséges eszközöket a templomkertben összegyűjtötték, ahol a
pap megszentelte, majd az aratók a búzatábla szélén letérdelve keresztet vetettek, s elkezdődött az aratás. Az aratókat elsőként meglátogató gazdát a learatott gabona szalmájával megkötözték, aki borral és
pénzzel kiválthatta magát. A legtöbb aratási szokás az aratás végéhez
kapcsolódott. Egy talpalatnyi gabonát meghagytak aratatlanul, hogy
jövőre is jó termésük legyen, és hogy jusson az ég madarainak is. A
Sarlós Boldogasszony nap elnevezést azért kapta, mert régen az asszonyok az aratást sarlóval végezték.

Július 20.: Illés napja
Ezen a napon, illetve e nap táján gyakoriak a viharok, ezért régen e
napon munkatilalom volt, mert úgy hitték, hogy aki kint dolgozik a
mezőn, abba belecsaphat a villám, a termést pedig jég éri.
Július 22.: Mária Magdolna napja
A bűnös életből megtért Mária Magdolna ünnepe, aki hajával Krisztus lábát törölgette, ezért régen szokás volt a kislányok hajából egy
keveset levágni, hogy az még hosszabbra nőjön meg. Időjárásjósló hiedelem is kötődik ehhez a naphoz, úgy hitték, hogy ezen a napon esnie
kell az esőnek, hisz Mária Magdolna siratja bűneit.
Július 25.: Jakab napja

Ahogy én hallottam…
A bűnről
„Ha eszed elhágy, segít az ördög”
(Dosztojevszkij)
Manapság nem divat bűnösnek érezni magunkat. Sőt. Azt figyeljük,
és azzal mentegetjük magunkat, hogy más is az, sőt, ő még jobban
az, hiszen… Más szemében a szálkát is, magunkéban a gerendát sem
látjuk – magyar mentalitás.
A keresztény vallás szerint bűn az, amikor valaki tudva és akarva
megszegi az isteni törvényeket. Szabad akaratunknál fogva mi dönthetünk arról, hogy „gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással”
mit teszünk, engedünk meg magunknak és mit nem.
Az isteni törvények a Tízparancsolatban olvashatók, és tudjuk, hogy
Jézus ezt kiteljesítette a leglényegesebb, az isteni szeretet parancsával.
Alapjaiban mi emberek „jóra vagyunk hangolva”, a lelkünk, a személyiségünk gyarapszik, ha az esztétikumot, a jó dolgok megtörténtét
őrizzük magunkban.
Nekünk, embereknek az egymáshoz való viszonyunk rendkívül lényeges, meghatározó. Az elégedett, boldog pillanataink, a becsületes,
jó emberi kapcsolatok mentén folyó élet léleképítő. Talán a legfontosabb a helyes értékrend kialakítása, mert annak híján látjuk, hogyan
süllyed az ember.
Parancsok. A mai ember nehezen viseli, rossz érzése van, ha neki
parancsolnak. Pedig, ha átgondoljuk, milyen lenne egy olyan közösségben élni, ahol betartja mindenki az isteni törvényeket, parancsolatokat… Jelen helyzetünkben jócskán elő kell venni a fantáziánkat,
hogy ezt elképzeljük.
A világot törvények irányítják. Legtöbb esetben hiába szeretnénk,
hogy az legyen, amit mi akarunk. (Szerencsére ez nem így működik.)
Annak érdekében, hogy éljünk, sok mindent meg kell tennünk. És
többféle rendszerhez is kötődünk. A rendszerek adnak irányokat is az
életünknek, és a rendszereknek szabályai vannak. Amíg a parancs, a
szabály Istentől van, jó irányt követhetünk. Mennyi baj történt az emberiség történelmében, amikor leszakadt az ember az isteni parancsrendszerről, és saját, öncélú, önpusztító, diktatórikus rendszereket
hozott létre.
Ha hívő ember vagyok, isteni törvényűvé alakíthatom magam. Bár
sikerülne egyre többünknél ez a belső átalakulás. De más lenne az
élet!... Az őskeresztényekre rácsodálkoztak, úgy tudtak szeretni és
hinni. Bár Jézus nem volt politikus, mégis birodalmat szervezett. A
szeretet birodalmát. Minden nemzedéknek kihívás, követjük-e vagy
elhagyjuk. Dönthetünk.

Az első vértanúhalált szenvedő apostol. Ő a búcsújárók, utasemberek, hajósok védőszentje. Jakab napra kellett learatni a zabot, mert
amit kint hagynak, az elvész. Az e napi időből jósoltak a várható téli
időjárásra, volt olyan település, ahol az északi szélből hideg telet jósoltak.
Július 26.: Anna napja
Szűz Mária édesanyjának ünnepe, aki a gazdasszonyok, a bányászok,
a szabók, valamint a járványos betegségben szenvedők, haldoklók
egyik pártfogója. Különösen a katolikus asszonyok, a meddő, a terhes
és szülő nők védőszentje, akik hozzá fohászkodtak pártfogásért. Eredete a középkorhoz kötődik, a keddi naphoz, több helyütt a meddő
asszonyok e napon böjtöltek. Ha Anna napon jó idő van, megkezdték
az „annabab” szedését, a kender nyűvését.
Internetes források alapján összeállította: Szilágyiné Marika

Mi, keresztények a gyónásban fogalmazzuk meg és tesszük lelki
atyánk elé a bűneinket. Gyakran emberi gyengeségeinkből adódóan
majdnem ugyanazokat soroljuk, amely nem biztos, hogy a rossz szándékunkból fakad. Küzdünk, szenvedünk sokszor, hogy mit ne kövessünk el újra.
Ha ekörül forgolódunk, nehezebben tudunk szabadulni tőle, akkor
is, ha meg szeretnénk mutatni, hogy összeszedjük magunkat és nem
hibázunk. Próbáljuk másképp! Figyeljünk Jézusra! Ismerjük be, hogy
rászorulunk a segítségére, bátran kérjük azt, hiszen Vele könnyebb!
Kezdjünk el a parancsolatokra koncentrálni, feledkezzünk bele az isteni akarat megvalósításába! Tegyük a jót! Először lehet, hogy kevésbé,
később – gyakorlat teszi – egyre eredményesebbek lehetünk. Ha erre
koncentrálunk, kevesebb időnk marad a rosszra. Igyekezzünk észrevenni, meglátni az teremtő erőt, a jót, a pozitív történéseket! Küzdelmeinknek, szenvedéseinknek adjunk értelmet!
Nem egyszerű ezeket beépíteni, de mindenképpen elkerülhetetlen,
ha változni, változtatni szeretnénk, és elindulni egy másik, egy új, jobb
úton. Mint oly sok minden, ez is rajtunk áll.
Basa Éva
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Gyógynövény- és fűszerkert a ház körül – IV.
Majoranna
Egyéves, ismert fűszernövény. A tenyészidő alatt mind leveles ágacskái, mind virágai
kétszer arathatók. Aromája kevésbé aromás,
mint az oregánóé.
Sült húsok, töltelékek ízesítésének gyakori fűszere. Aromáját jobban megőrzi,
ha az ételek főzésének
befejezése előtt adjuk
azokhoz. Leveleit szárítással és fagyasztással tartósíthatjuk.
Rozmaring
A Földközi-tenger környékén őshonos, innen terjedt el világszerte számtalan változata.
Melegkedvelő, általában magasra növő /1-2
m/ örökzöld cserje. Levelei sötétzöldek, fenyőtűre emlékeztetnek. Leveleinek és virágjainak
erős illatanyaga miatt mint gyógynövény és
fűszernövény régóta ismert. A szakirodalom
szerint igen hatásos emlékezetjavító, egyes
elbeszélések pedig a tartós szerelem, a hűség
szimbólumaként említik. A fűszerkertbe cserépbe vessük, illetve hajtásait ültessük, mert
a nálunk élő változata érzékeny a fagyokra
és a hűvös szelekre. A tél beállta előtt emeljük ki a talajból a cserepet, és világos helyen,
lakásban teleltessük a növényt. Egyébként a
napos, meleg termőhelyet, az enyhén meszes
talajt kedveli. A talaj mésztartalmát hamuval és összetört tojás héjával biztosíthatjuk.
A rozmaring levele és virága nagyon erős,
olajos aromájú, illata a kámforra emlékeztet. A konyhában a rozmaring friss és szárított leveleit párolt és sült húsok ízesítésére
használjuk. Fűszervajként sült krumplihoz

kiváló. A levelekből készült teája a zsírok
emésztésében segít, továbbá fokozza a vérkeringést, ami vérbőséget okozva csillapítja a
fájdalmat. A rozmaring szárítással tartósítható, az ágacskákból kis csokrokat kössünk és
függesszük fel azokat. A száraz leveleket csak
a felhasználás előtt törjük össze. A zöld vagy

száraz növény alkalmas a rovarok elűzésére.
A rozmaring, s az általában erős aromájú fűszerek, mint a zsálya és a kakukkfű, alkalmasak a lakás különböző területeit megvédeni
a rovaroktól /ágyneműtartó, ruhásszekrény,
szőnyegek alja, ablak közé, éléskamrában, a
hangyák járatainál/.
Kerti zsálya
Magas termetű /30-70 cm/, örökzöld évelő
növény. Az ókorban az élet meghosszabbítójának tartották. Latin neve „salvia” is erre
utal, amely meggyógyít, megment kifejezést
jelent. Rendszertanilag az ajakos növények

körébe tartozik, amely a virág szerkezetére
utal. Levelei szürkészöldek, vastagok és molyhosak, a virágok kék vagy fehér színűek. A
levelek kesernyés, erős aromájúak, kámfort
és baktériumölő anyagokat tartalmaznak. A
kertekben egyaránt ültetik dísz- és fűszernövényként. A konyhában zsíros húsok, mint
a liba és kacsa, ill. hurkafélék elkészítéséhez
használjuk, hagymával együtt kiváló ízt ad. A
leveleiből forrázott tea segíti a zsírok emésztését.
Metélőhagyma
Az ágyás szélétől 20 cm-re vessük. A növény magassága 20 cm körüli. Levelei hagyma illatúak. Évelő rózsaszín virágai májustól
augusztusig virítanak. Virága is ehető. Mind
a levelek, mind a virágok felaprítva saláták
ízesítésére, díszítésére szolgálnak. Ősszel, az
első fagyok idején néhány levélcsomót ássunk
ki, és néhány napig hagyjuk a kertben, majd
ültessük poharakba, és helyezzük az ablak
közé. Hamarosan a snidling fejlődni kezd,
ollóval levágva belőle, vajas, zsíros kenyérre
hintve téli vitaminforrásul szolgál. Egyébként a snidlinget tavasztól őszig vethetjük. A
metélőhagyma sorától 30 cm-re vethetjük a
metélő petrezselymet /a sima levelűt/. Már
az ókori görögöknek is nagyra becsült fűszernövénye volt. Nagyon gazdag vitaminokban,
ásványi anyagokban és antiszeptikus hatása is

ismert. Nyersen salátákhoz, tojásételekhez,
majonézekhez is használhatjuk. Mostanában
gyakori a petrezselyemsaláta, melynek a receptjét az alábbiakban közöljük.
Végezetül néhány kiegészítés és gondolat:
A fűszerkert telepítésének első évét tekintsük kísérletnek, amely a tapasztalatok és
ismeretek gyűjtésére alkalmas. Ez idő alatt
meglátjuk azt is, hogy mivel érdemes folytatni, kiegészíteni, mit hagyhatunk el jövőre. Mindenképpen ajánlom, hogy ültessünk
a fűszernövények közé egy-egy színes virágot,
amely üdítőbbé teszi a kertet. Például ahol
hely van, vessünk az ágyások szélére néhány
sarkantyúka magot, ez nemcsak javítja a talaj
szerkezetét, de szép és ehető virágai színesítik
a kertet. A sorok között szépen virítanak a
törpe körömvirág és a büdöske sárga fejecskéi, ráadásul rovarűző szerepük is van.
Szeretném remélni, hogy a fűszerkerttel
kapcsolatos teendők általában a kerti munka
egy kicsit új oldalát tárják fel, továbbá a mindennapi étkezési szokásainkat is változatosabbá, egészségesebbé teszik.

A felhasznált és ajánlott irodalom:
MTV vonatkozó sorozatai: „Paprika”, Jamie
Oliver műsorai, Sthal Judit sorozatai.
Napilapok és időszakonként megjelenő magazinok: Nő Lapja, Magyar Konyha stb.
Kerti fűszernövények: Csemege kiskönyvtár
Park kiadó 1992.
Rapoti-Romváry: Gyógyító növények. Medicina könyvkiadó 1974.
Füveskönyv – Lesley Brenner. Família könyvtár. Novotráde kiadó Bp. 1991.
Recept – Petrezselyemsaláta
Hozzávalók két személyre: Egy közepes
vöröshagymát vagy egy csomó újhagymát
kisebb kockákra aprítunk, erre 4-5 koktélparadicsomot szeletelünk, majd 4 nagy csokor
petrezselymet, 2 gerezd fokhagymát felaprítunk és rászórunk. Végül meglocsoljuk 2 evőkanál olívaolajjal és ugyanannyi citromlével.
Az egészet fűszerezzük sóval és frissen őrölt
borssal, és ha valaki édeskésen szereti a salátákat, hozzáadunk 2-3 csepp édesítőszert.
Vízy Istvánné dr. Egresi Julianna

14

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2014/6

Óvodai hírek
Kicsi vagyok én,
majd megnövök én…

Május 28-án délután első évzárójukra gyűltek össze a Szivárvány
Óvoda legkisebbjei, a Pillangó csoportosok. Rendhagyó módon nem
az óvodába, hanem a Tájházba hívtuk a gyerekeket és szüleiket egy
bensőséges családi délutánra.
Szerettük volna emlékezetessé tenni ezt az első alkalmat. Elhatározásunk szerencsésen párosult a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai
Társaság pályázati programjával, amely anyagi támogatást biztosított
számunkra, hogy terveinket meg tudjuk valósítani. Fő motívumnak
a népi játékokat, ezen belül is a dalos játékokat, népi mondókákat
választottuk. Azt, hogy mennyire fontos nekünk ez az ünnep, azzal is
ki szerettük volna fejezni, hogy a kicsinyeket ünneplőbe öltöztettük,
és mi magunk is hagyományos jász viseletet öltöttünk. A hátteret a
Tájház és füves udvara adta. Nem volt nehéz összeállítani a „műsort”.
Csak fel kellett fűzni, egymáshoz kapcsolni, mint egy színes láncot, azt
a jó pár év közben megtanult, elsajátított dalocskát, mondókát, amit
a gyerekek oly szívesen énekelgettek, mondogattak velünk együtt. A
szülőket is bevontuk egy közös „kaputartós” körjátékba, hiszen mindenki emlékezik arra, hogyan is kell, a Bújj, bújj zöld ágat játszani. Jó
volt látni a szülők és gyerekek együttes örömét. Az igazi vidámság csak
ezután következett. A Hinta-palinta játékot nagyon sokszor meg kellett ismételni a gyerekek kívánságára, hiszen annál nagyobb mulatság
nem is létezik, ha apa vagy anya hintáztatja a csemetéjét.
Közben Bója-Kovács apuka szorgoskodott a kemence mögött, a levegőben finom illatok szálltak. Amíg elkészült a paprikás krumpli, sem
tétlenkedtünk. Népi ruhás kislány-kisfiú figurát díszítettek a gyerekek
színes motívumokkal, az apukák, anyukák is szívesen segítkeztek az
alkotásban. Az elkészült síkbábokat meg is táncoltattuk a Jártató zenekar muzsikájára. Ezután bizony mindenkinek jólesett a finom étek.
A vacsorára a koronát Petőné Katika lakodalmas kalácsa tette fel. A
közös játék, beszélgetés belenyúlt az estébe. Elhatároztuk, lesz folytatás. A Pillangó csoport hagyományt teremt azzal, hogy minden évben
összejövünk gyermekeink családjával egy-egy ilyen jó hangulatú, emlékezetes délutánra a Tájházban.
Köszönjük a lehetőséget, a szülőknek, az önkénteseknek a segítséget, az
ételek elkészítőinek a szíves munkát! Szarka Gáborné Judit óvó néni

Május 19-én a Napsugár Óvoda udvara több mint 100 gyermek kacagásától és örömteli zsivajától volt hangos. Hogy miért? A Szivárvány
Óvoda és a Napsugár Óvoda közös, gyermeknapi programját tartotta
ezen a napsütéses délelőttön. A gyermekeknek minden évben meglepetésprogramokkal készülnek az óvónők. 10 óra körül gyülekeztek a
gyermekek az óvoda udvarán, ahol először Jáger János és zenésztársai
egy igen színvonalas, gyermekdalokból összeállított műsorral kedveskedtek a lelkes közönségnek. A közös dalolás után pedig jöhetett
az ugrálás. Kicsik és nagyok egyaránt megtalálták a korosztályuknak
megfelelő ugrálóvárat és trambulint. Aki pedig kicsit pihenni szertett
volna, kipróbálhatta a tűzoltóautót és még egy sisakot is kapott a fejére. A délelőtt gyorsan eltelt. Fáradtan, de élményekben gazdagon
búcsúzkodtak a két tagóvoda gyermekei egymástól.
Köszönjük a zenészeknek: Jáger Jánosnak, Lajkó Anitának, Nagy
Tamásnak, Székely Bertalannak és Timi óvó néninek. Köszönet a Donnert Vidámparknak az ugrálóvárakért, valamint a helyi
Tűzoltóegyesületnek. Köszönjük, hogy színesebbé tették a gyermekek
gyermeknapi programját!
Kép és szöveg: Klippánné Jáger Melinda

Fotó: Földvári Edit

Hagyományteremtő,
hagyományőrző évzáró a Tájházban

Évzáró. A búcsúzó Süni csoportosok. Fotó: Ácsné Csontos Mária

Az utolsó csoporttalálkozó

Intézményünk nagycsoportosai, a Napsugaras Méhecskék és a
Szivárvány ovis Sünik 2014. május 21-én együtt tekintették meg a
Kiss József Helytörténeti Gyűjteményt. Petőné Katika kalauzolt bennünket a sok érdekes, a gyerekek számára ismeretlen használati tárgy
között. Megismerkedhettünk a citera hangjával is. Közös énekléssel,
játékkal zárult a délelőtt.
Szöveg: Földvári Dorottya · Fotó: Földvári Edit
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Óvodai hírek
Óvodások a Városházán
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

Gyermek hagyományőrzők
vetélkedője Boldogon

2014. május 22-én négy település óvodásai találkoztak Boldogon.
A Napsugár Óvodából a Ficánka csoport, a Szivárvány Óvodából a
Süni csoport gyermekei vettek részt a találkozón. Ezen a napon játékos környezetvédelmi vetélkedő zajlott, melynek keretében gyógynövények keresésére, természetes anyagok újrahasznosítására került sor.
A vetélkedőt megelőzően népi gyermekjátékok egymásnak történő bemutatása szerepelt még a programban. Láthattuk a boldogi gyermekjátékok hagyományaiból összeállított programot, szép játékfűzést a
pusztamonostori nagycsoportosoktól, láthattuk a jászágói gyermekek
dalos játékait, nem utolsó sorban a mi gyermekeink tavaszköszöntő
gyermekjátékok bemutatóját.
Célunk a program megvalósítása során az is volt, hogy erősödjön a
társakhoz fűződő pozitív viszony, az ismert környezethez, tájhoz, természethez, szülőföldhöz való érzelmi kötődés.
Szöveg: Ácsné Csontos Mária · Kép: Földvári Edit

A Szivárvány Óvoda évzárója. Fotó: Csuz Krisztina

Intézményünk nagycsoportosai látogatást tettek a Városházán. Az
apróságokat Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester fogadta a díszteremben. Rövid ismerkedés, beszélgetés után a gyerekek kezükbe
vehették a város kulcsát. Körbejárták az épületet, bekukkantottak az
irodákba.
Kép és szöveg: Földvári Edit

Ballagás

2014. május 30-án ballagott az oviból a Napsugár Óvoda Méhecske
csoportja és a Ficánka csoport kis ballagója. Dallal, verssel búcsúztak
kisebb ovis társaiktól, és megígértették velük, hogy nagyon vigyáznak
majd az itt hagyott kedves dolgaikra, a mesékre, versekre, játékokra,
az óvó nénikre és dadus nénikre. Fogadalomtétellel erősítették meg,
hogy az iskolában jól tanulnak majd, ugyanolyan sok örömet szereznek a tanító néniknek, mint nekünk. Nehéz szívvel bocsájtottuk
el őket az oviból ezen a napon, hiszen az oviban eltöltött évek alatt
tudtunk minden gondjukról, bajukról. Igyekeztünk őket felkészíteni
arra, hogy majd megállják helyüket az iskolában. Jó tanulást kívánva
ballagtunk végig az óvoda termein, búcsút véve mindentől, ami ide,
az oviba kötötte őket.
Szöveg: Dné Sárközi Katalin · Kép: Dobák Ágota Zsuzsanna
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A hitvallásom: 40 évet szolgáltam
Beszélgetés Toró Zoltánné nyugdíjas pedagógussal
Toró Zoltánné, immár nyugdíjas pedagógussal beszélgettem, aki 15 éven keresztül
tanított városunkban.
Mi indított el ezen a pályán? Mesélj egy kicsit a szakmai életutadról!
1973-ban kezdtem tanítani. Ami a pályaválasztást motiválta: egy nagyon szeretetteljes
családban nőttem fel. Édesanyám betegsége
miatt gyakran voltam a nagyszülőknél, akik
mérhetetlen szeretettel halmoztak el. Nagyon fiatalos gondolkodásúak voltak. Tőlük
kaptam azt a sok-sok jót, ami meghatározta
a pályámat.

Toró Zoltánné
Kiskoromtól fogva vonzódtam a kisgyerekekkel való foglalkozás iránt, így jutottam
el odáig, hogy vagy óvónő, vagy tanítónő
leszek. Az érettségi után képesítés nélkül
kezdtem el dolgozni, de én úgy gondolom,
hogy ez engem abszolút nem zavart a munkámban, hiszen nagyon sokat foglalkoztam
már akkor a családban lévő gyerekekkel
is. Jól kiegészítette a gyakorlat az elméleti
oktatást. Talán még egy kicsit előnyben is
voltam azokkal szemben, akik nappalin végeztek, mert én a négy év alatt nagyon sok
gyakorlati tudást, módszert sajátítottam el.
Fontosabbnak is tartom ezt az oldalt, mert
nagyon sokszor kikerülve a főiskoláról nem
tudják a fiatal tanítók az elméleti tudást a
gyakorlatban úgy elültetni, mint ahogyan
azt gondolták volna. Jászladányon kezdtem
el tanítani, 2. osztályt. Nagyon emlékszem
még a tanulókra, hiszen az egy nagyon nagy
élmény volt, hogy végül is elkezdhettem tanítani. Ezután végeztem el levelezőn a főiskolát. Ott, Ladányon nyolc évig tanítottam.
Ezután a hegyek közé vágyódtam, így kerültem Gyöngyösre 1981-ben. Ott 3-4. osztályban tanítottam. Nagyon jó csapat alakult ki
a nevelők között. Utána férjhez mentem, így

kerültem Gödöllőre 1986-ban. Napköziben
kezdtem, majd egy év múlva megszületett a
fiunk, majd 3 év múlva a lányunk is. Mindenhol szép időszakot éltem meg, nagyon
jó egy ember életében, ha ezt elmondhatja.
1997-től kezdődtek a szülőkkel az egészségügyi problémák, halálesetek jöttek sorra, így
kerültünk vissza Jászberénybe. Egy évig munkanélküli voltam, de így az anyukámnak és
a gyerekeimnek sokat tudtam segíteni. Azért
nagyon szerettem volna dolgozni, leginkább
tanítani. 1999-ben kerültem ide Jászfényszaruba. Amikor Gödöllőről mentünk haza,
keresztül a településen, sokszor megcsodáltuk ezt a szép, virágos, rendezett várost. Mára
még szebb, gyönyörűbb lett. Napközit kaptam első évben, azután pedig 1-4.-ig tanítottam osztályokat. Sok szép élményt átéltem
itt is. Nagyon aranyosak voltak a gyerekek.
Minden osztályomban volt olyan dolog, ami
megmaradt bennem szép emlékként. Voltak
olyan osztályaim, akikkel több napra elmentünk a Balatonra is. Fantasztikus élmény volt
ez mindannyiunknak. A gyerekek olyan szép
dolgokat mondtak a közösségről, az osztályról, rólam. A mai napig is őrzöm az ott írt
verset.
Mik voltak a legszebb, legmaradandóbb élményeid a 40 év alatt?
Mindegyik osztályomban voltak olyan momentumok, pillanatok, amik fantasztikusak
voltak. Itt kaptam a 40 év munkám alatt a
legjobb osztályt. Nagyon sok élménnyel,
széppel, jóval leptek meg a gyerekek és a szülők. Nagyon jó kapcsolatot tudtam kiépíteni a szülőkkel is, ami nemcsak nekem, de a
gyerekeknek is jó volt. Azért én is úgy gondoltam, hogy ha kellett, feláldoztam a vasárnapokat is, ha egy-egy jó programra akartam
elvinni az osztályomat. Nagy gondot fordítottam arra, hogy az osztályközösség jól működjön. Mindig belegondoltam abba, hogy
milyen most gyereknek lenni, egy kicsit már
másabb, gyorsabb, zaklatottabb az életük,
mint a miénk volt. Ebben a rohanó világban
nagy szüksége van a gyerekeknek a megértésre, a beszélgetésre, a játékra, a kirándulásra.
Jó, ha el tudja mondani egy gyerek, ami a
szívét nyomja. Sokat beszélgetek volt tanítványaimmal, érdeklődöm afelől, hogy mi
van velük, a céljaikat hogyan tudják megvalósítani. Szinte majdnem minden osztályomban 4. osztály végén felírattam velük, hogy
ki mi szeretne lenni. Azért, mert én nem itt
laktam, nagyon sokszor kijöttem olyan programokra, amik a gyerekek életében fontosak
voltak. Nem szabad az időt erre sajnálni,
mert ez mindig meghozza az eredményét. Jó
kapcsolatom volt mindig a kollégákkal. Nagyon szerettem sok embert, az egész közösséget. Mindenkivel el tudtam beszélgetni akár
munkáról, akár feladatok megoldásáról, akár
az emberi oldalról. A legtöbb élményt egy tavaly elballagott osztállyal éltem át. Velük első
osztálytól kezdve rengeteg programot szer-

veztünk. Ami nagyon emlékezetes volt, hogy
3. osztályban itt aludtunk a tornateremben.
Persze a szülők segítettek mindenben. Este
nyársaltunk, majd érzékeny búcsút vettünk
a szülőktől, és kezdődött a diszkó! Az egyik
diákunk fantasztikus diszkót rendezett ott
nekünk. Azt gondoltam ezután, hogy egykét órát talán tudok nyugodtan aludni, de
ez nem nagyon valósult meg… Másnap igen
kialvatlanul tértünk haza. Nagyon klasszak
voltak a „Tök” bulik is. Ezek mind maradandó élmények voltak.
Mi a hitvallásod? Mitől szép ez a nehéz pálya?
A hitvallásom: 40 évet szolgáltam. Szolgáltam a gyerekeket, a szülőket, a családokat, a
települést, az oktatásügyet, a hazámat. Én így
gondolom. Mindig is bíztam abban, hogy
minden gyerekben van valami jó, ami által
meg lehet fogni, csak néha az az idő hosszú,
amíg ezt a jót ő megmutatja nekünk. Erre nagyon sok példát tudnék mondani! Ha megismerünk egy gyereket egy olyan oldaláról - és
el is ismerünk -, ami tényleg az ő értékeit
mutatja. Ez a későbbiekben viszi, szárnyalja
tovább a gyereket.
Kívánom a tanítványaimnak, hogy érjék el
azt a célt, amit kitűztek maguk elé, és szárnyaljanak tovább az életben! Őrizzék meg a
lelkesedésüket, a szeretetüket, az egészségüket!
Hogyan élted meg a nyugdíjazást? Milyen
terveid vannak a jövőben?
Hirtelen történt a nyugdíjba vonulás, hamarabb, mint ahogyan számítottam rá. Meg
is örültem ennek, de meg is lepődtem. Hirtelen jött ez a nagy szabadság akkor, napokba
telt, amíg feldolgoztam ezt. Úgy vélem, ez egy
fantasztikus állapot, hogy viszonylag egészségesen eljutottam idáig. Most olyan szabadságom van, hogy amit az életben kigondoltam, de nem tudtam megtenni, abból most
nagyon sok mindent meg tudok valósítani.
Ilyen nagy nyugalom már nagyon rég szállt
meg. Egy percet sem unatkoztam azóta sem.
Mindig vannak céljaim, terveim. Most fejeztem be egy angol nyelvtanfolyamot. Nyárra
vannak újabb terveim is. Emellett itt a befőzés, a kert. Most egy évet adtam magamnak,
hogy ezt a felhőtlen szabadságot élvezzem, az
legyen, amit én szeretnék. A gyerekeim Budapesten dolgoznak. Az is lehet, hogy majd
közelebb költözünk hozzájuk, hogy segíteni
tudjunk majd nekik. Kívánom minden kedves kollégámnak, hogy érjék el legalább ilyen
egészségi állapotban a nyugdíjaskort. Váljanak valóra azok a tervek, amiket célul tűztek
ki maguk elé! A városvezetésnek és a lakosságnak is nagyon jó egészséget! Köszönöm azokat az élményeket, amiket itt kaptam! Ezeket
megőrzöm a szívemben.
Felhőtlen, boldog nyugdíjas éveket kívánok
jó egészségben, a családod körében!
Kovács Lászlóné · Fotó: Fáczán Izabella
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Minden eszközzel az olvasókért
Beszélgetés Berze Lászlóné Büchler Éva nyugdíjas iskolai könyvtárossal
Az idei tanévben két pedagógus búcsúzik az iskolától, hogy az elkövetkező években jól megérdemelt nyugdíjas
éveiket élvezzék. Iskolánk könyvtárosát,
Berze Lászlóné Büchler Évát otthonában látogattam meg. Magyartanárként
sokat dolgoztam együtt Évával, számtalanszor megtapasztalhattam szakmai
felkészültségét, kreativitását, mennyire
szívén viseli az olvasás megszerettetését.
Miért ezt a pályát választottad annak
idején?
Nagyon szerettem olvasni, könyvtárba
járni és programokat szervezni, ezért a
Debreceni Főiskola népművelő – könyvtáros szakára jelentkeztem.
1974-től negyven éven át voltál az iskola
könyvtárosa. Milyen szempontok vezéreltek az olvasóvá nevelésben?

vetkező olvasó. Ő ajánlotta, hogy hívjuk
meg Dávid Ádámot, aki kétszer is járt
nálunk, először a Penczner Pál táborban.
Azóta már százan olvasták a könyvét, és az
idén megjelent második könyve is állandóan kézben van. Többször indítottam olvasási versenyt. A verseny, a jutalom is mindig ösztönöz. Ezért lehetett sikeres 4 évig is
a Könyvcimborák Klubja olvasási verseny,
amiben eredetileg csak 1 évig kellett volna
részt vennünk.
A napközisekkel látogatásuk alkalmával
gyakorta kötelezően olvastunk húsz percet
az általuk választott könyvből, így év végére minden gyerek biztosan elolvasott egy
könyvet. A könyvtárba látogató osztályok
könyvkölcsönzése során az osztályban tanító pedagógussal együtt segítettünk a gyerekeknek, hogy megtalálják a számukra megfelelő könyvet, volt, akinek a huszadik se

Berze Lászlóné Büchler Éva

A könyvtári állomány fejlesztése során
mindig fontos szempont volt számomra,
hogy az alapművek meglegyenek, de emellett olyan könyveket adjak a gyerekek kezébe, ami tetszik nekik, közel áll hozzájuk,
leköti a figyelmüket, mert akkor a következő könyvet is szívesen elolvassák. Egyik
írónk mondta, hogy mindegy mit olvas a
gyerek, csak olvasson, majd ha megszereti
az olvasást, válogatni fog a művek között.
Legutóbbi könyvvásárlásunk során sikerült
megvennem egy a tinédzserek körében
népszerű sorozatot. Tíz perc alatt elterjedt
a híre, hogy van, és már rohantak is kikölcsönözni.
Nagyon hasznosak az író-olvasó találkozók. A személyes élmény hatására kíváncsiak lesznek a könyvre. A fényszarui születésű Both Gabi 2012-ben volt nálunk. Tíz
könyvét vettük meg a könyvtár számára,
de az soha nincs benn, mindig viszi a kö-

tetszett, de most is vannak olyan olvasóim,
akik hetente négy könyvet is elolvasnak.
Nálad a könyvtár általában a szabadidő
hasznos eltöltésének helyszíne is.
Az a legfontosabb, hogy a gyerekek értelme, konfliktusmegoldó készsége, érzelmi
intelligenciája fejlődjön. Igyekeztem biztosítani, hogy óraközi szünetekben, délután
be tudjanak jönni, válogatás, olvasás közben logikai játékokkal, társasjátékokkal,
sakkal játszani, és persze gépezni. Azért
volt jó a sok számítógép, hogy a hátrányos
helyzetű gyerekek itt hozzájuthattak a gép
előnyeihez.
A könyvtár első számítógépének megszerzése is a nevedhez fűződik. Hogyan történt
ez, és hogyan lett belőled felsőfokú képzettségű oktatási informatikus?
A Soros Alapítvány pályázatával nyertem
az első gépet. Ez akkor nagyon nagy siker
volt, mert internet-hozzáférést is nyer-

tünk. Egy könyvtárnak ma már nem csak a
nyomtatott dokumentumokban fellelhető
információkat kell szolgáltatnia olvasóinak, hanem elektronikus dokumentumokat is, valamint olvasóinak lehetőséget kell
adni a számítógép és az internet használatához is. Ehhez voltak programok, amiket
meg kellett tanulnom használni, de nem
volt elég a magamtól szerzett tudás, ezért
két képzést is elvégeztem. Azután sorra jöttek a pályázatok, melyek eredményeképpen ma már 30 gép, 3 laptop és 8 e-book
segíti a gyerekek tanulását és kikapcsolódását. Fontosnak tartottam a könyvtári blog
létrehozását is, ami 2008 óta él, hiszen azóta közel 200 ezren látogatták az oldalt.
Végzettséged népművelő szakát is alaposan kihasználtad az elmúlt években. Mi
az, amire elégedettséggel tekintesz vissza,
amire a könyvtári munkádon kívül büszke
vagy?
13 évig voltam a diákönkormányzat vezetője, 13 iskolai bált szerveztem, melyet
megelőztek a Ki mit tud?-ok és számtalan
programot tehetséges és hátrányos helyzetű gyerekek számára. A Dök-programok
kidolgozása során mindig fontos szempont
volt, hogy azok hátterét a könyvtár biztosítsa. Kiemelkedő projektjeink voltak a
honfoglalás, az olimpia, az Európai Unió
témájú egész éves projektek, melyekre a diákok a könyvtárban készülhettek fel. Több
mint tíz évig voltam FÉBE elnökségi tag, a
FÉBE kiadásában négy könyv szerkesztésében vettem részt.
A modern kor követelménye szerint a
könyvtárosok folyamatosan átállnak az
elektronikus katalógus használatára. Az elmúlt években 15000 könyvet vittem be a
rendszerbe.
A Penczner Pál Alapítvány munkáját
mint önkéntes a kezdetektől segítem, támogatom. Így volt ez akkor is, mikor iskolánk volt igazgatója, Zsámboki Lászlóné
volt az elnök, és most is.
Az alapítvány egyik legnépszerűbb programja az egyhetes művészeti tábor. Ennek
szervezésében és lebonyolításában sokat
vállaltam évek óta.
Milyen terveid vannak a következő időszakra?
Rengeteget szeretnék unokázni a három
unokámmal, Lénával, Danival és Hannával. Természetesen sokat fogok olvasni, és a
2008-ban elkezdett könyvtári blogon – bár
már nem iskolai keretek között – folytatom az olvasás népszerűsítését. A Penczner
Pál Alapítvány is sok feladatot ad továbbra
is. Elkezdek újra kötni, és utazgatni is szeretnék.
Jó egészséget és sok boldogságot kívánok
unokáid, családod körében nyugdíjas éveidre!
Kotánné Kovács Tímea
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FÉBE-közgyűlés

A közgyűlésen megjelent tagok egy csoportja
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2014.
május 23-án este a Városháza dísztermében
tartotta éves közgyűlését.
Az elnökség 2013. évi munkáról szóló beszámolóját, az egyesület közhasznúsági jelentését, valamint a 2014. évi főbb feladatokat,
ehhez rendelt költségvetését a közgyűlés elfogadta.
Az igen gazdag 2013. évi jubileumi program után a 2014. évre jóváhagyott főbb
események is színesítik városunk kulturális,
örökségvédelmi tevékenységét.
Több mint húsz önköltséges színházi lá-

togatást tervezünk a színházbarátok számára. Megrendezzük Szent István napján
a hagyományos Kemence ünnepet, szep
tember 20-án a Kulturális Örökség napját,
melynek keretében emlékezünk Kiss József
(1924–1989) tanár, helytörténeti kutató
születésének 90. évfordulójára, a Kiss József
Helytörténeti Gyűjtemény létrejöttének 30
éves jubileumára. Ezen a napon a Jászfényszaruért Alapítvánnyal közösen helytörténeti
pályázatot hirdetünk. Kirándulást szervezzünk a Palócföldre. Ebben az évben két újabb
kiadvány megjelentetését tervezi az egyesület.

A FÉBE Ellenőrző Bizottságának beszámolójából a tagság megtudta, hogy a FÉBE
2013. évi közhasznú bevétele 9.198 ezer (e.)
Ft volt, mellyel szemben 9.017 e. Ft összegű
közhasznú tevékenység ráfordítás (kiadás) került elszámolásra, így 71 e. Ft összegű pozitív
vagyonváltozás következett be. Az egyesület
tiszteletdíjat, megbízási díjat, munkabért az
elmúlt 20 évben, így 2013-ban sem fizetett.
A közgyűlés elfogadta az egyesület alapszabályának, a Jászfényszaruért Alapítvány alapító okiratának módosítását (székhely és Ptk.
változása miatt). Döntött mindkét szervezet
közhasznúsági fokozat megtartása érdekében
annak bírósági nyilvántartásba vétele iránti
kérelemről.
A közgyűlés a KGY.II./8./2014.05.23./
számú határozatával az alapszabály 6. pontjának /2./ bekezdésének felhatalmazása alapján
2015. január 1-től az egyesületi tagok éves
tagdíját dolgozóknak 1.000 Ft, nyugdíjasoknak 500 Ft, keresettel nem rendelkező
tagjainak (diák) 100 Ft összegben állapította meg. A tagoknak a jövőben is lehetőségük van felülfizetésre.
A családias légkörben 41 fő részvételével
lezajlott közgyűlésen három egyesületi tag
(Győriné dr. Czeglédi Márta, Bordásné Kovács Katalin, dr. Harangozó Imre) mondott
elismerő és köszönő szavakat az elmúlt évi
munkával, illetve az idei tervekkel kapcsolatban.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

Palócföldre kirándulunk augusztus 31-én
Jászfényszaru a török hódoltság idején a jász községek közül elsőnek
pusztult el. „1557-ben Philistini sen Jazyges név alatt” szerepel a többi
jász község sorában. 1558-ban azonban mint puszta lett összeírva. A
törökök elől a helyiek nagy része Nógrádba, a Palócföldre menekült,
több mint egy emberöltőn át ott éltek. Jászfényszaru 1631-ben részben a Palócföldről visszajöttek által települt újra. A családnevek, a szavak, a palóc nyelv kiejtései mai napig fennmaradtak.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2014. augusztus 31-én (vasárnap) önköltséges kirándulást szervez a Palócföldre, őseink
XVI-XVII. századbeli tartózkodásának egyes helyeire. A kirándulás
alkalmával tisztelgünk a 100 éve született Tolnay Klári kétszeres
Kossuth-díjas magyar színésznő, Érdemes és Kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja emléke előtt. A művésznő bár a
fővárosban született, de a Nógrád megyei Mohora faluban töltötte
gyermekkorát apja középbirtokán. Elemi iskoláit itt végezte, itt nézzük meg a Tolnay Klári Emlékházat.
A kirándulás programja:
2014. augusztus 31. (vasárnap) 7 óra 30 perckor a városházától
kifelé haladva a helyi buszmegállókban lehet felszállni a különjáratú
autóbuszra.
A kirándulás első állomása a Sziráki Teleki-Degenfeld-kastély és védett parkjának megnézése lesz. Szirákról Bérre, Nógrád megye egyik
legszebb fekvésű falucskájába vezet utunk. Bér – Virágospuszta látnivalói megismerésével töltjük el a délelőttöt. A kastély parkjában az
őshonos állatoktól kezdve az egzotikus ritkaságokig mindenféle állat
található. A Magyarok Háza, a Térképtár, a Vadászkastély, az Olvasó
és könyvtárterem, a Kápolna és a Rádiómúzeum kínál érdekesebbnél
érdekesebb látnivalót. A közös ebédet a béri Andezit fogadóban fogyasztjuk el. Bérből Terénybe, a Hunnia Csipkemúzeumba visz utunk.
Az úti célunk főhelyén, Mohorán a Tolnay Klári Emlékházat tekintjük meg. Ezután Csesztvére érkezve a Madách Imre, Horpácson

a Mikszáth Kálmán Emlékmúzeum anyagával ismerkedünk meg.
Horpácsról már indulunk haza, és várhatóan este fél 8 órára érkezünk
Jászfényszarura. A 240 km-es 12 óra időtartamú autóbuszos kirándulás ebéddel, belépőjegyekkel együtt – kellő számú jelentkezés esetén
– 40 főnél 5.000 Ft/fő költséget jelent, de a pedagógusok és a 70 éven
felüliek költsége 1.000 Ft-tal is csökkenhet, mivel számukra az állami
múzeumok ingyenesek. 20 vagy 30 fő jelentkezése esetén a részvételi
költség – a kisebb autóbusz miatt – 1.000 Ft/fővel nőhet.
A kirándulásra augusztus 10-ig lehet jelentkezni Tóth Tibornál a
+36/30/337-3336 mobil vagy a 06/57/422-871 vezetékes telefonon,
illetve személyesen a 2.000 Ft előleg befizetésével a városháza földTóth Tibor
szintjén.

Elsőáldozás – 2014. május 25. 23 gyermek járult először
a gyónáshoz és szentáldozáshoz. Fotó: Jenes Fruzsina
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Hetven éve jelent meg
Gyenge Péter: Andris – Egy parasztfiú regénye
Talán már harminc éve is van, hogy Czeglédi Marikától kaptam egy érdekes könyvet – amely édesanyja tulajdonát képezi –
olvasásra. A kötetet Budapesten adták ki,
de szerzője és a regény tartalma Jászfényszaruhoz kapcsolódik.
Mai ismereteim szerint Jászfényszaruhoz
köthető kiadvány 1945 előtt kettő jelent
meg. Az első 1892-ben Szűcs Mihály tollából
Életleírása és több utazásai és kalandjainak
gyűjteménye címmel, melynek hasonmás
díszkiadását a FÉBE 1996. augusztus 20-án
jelentette meg. A 650 példányban kiadott
könyv öt év alatt elfogyott. A második Gyenge Péter: Andris – Egy parasztfiú regénye
címmel hetven éve, 1944. május hónapban
jelent meg, melynek a szerző által dedikált
példányát Marikától kaptam kölcsön.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete és az általa alapított Jászfényszaruért Alapítvány az elmúlt 20 évben tíz könyvet, egy újságot adott
ki, és további két helyi kiadvány megjelenését támogatta. A FÉBE 2014-ben újabb két
könyvet jelentetett meg.
A hetvenedik évforduló kapcsán – többek
ajánlása alapján – előfizetők támogatásával
kiadjuk az Andris című kisregényt. A szerző, Gyenge Péter, Gyenge Sándor és Kovács
Anna szülők gyermekeként Jászfényszarun
1913. február 22-én látta meg a napvilágot,
és 63 évesen Budapesten hunyt el. A könyvet
1944. május hónapban a Dobó Könyvkiadó
Budapest, Dobó József felelős kiadó adta ki.
A nyomdai munkák Klein Sándor nyomdájá-

ban – Budapest, VI. Lovag utca 14. – készültek. A könyv XXI. fejezetből áll, 151 oldalon.
A következőkben prof. dr. Dobák Miklós,
a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézet intézetigazgató egyetemi tanárának, Jászfényszaru díszpolgárának összefoglalójával ajánljuk a könyvet a leendő olvasók
figyelmébe:

Az 1944-ben kiadott könyv előlapja
„Gyenge Péter nagy valószínűség szerint a regény főszereplője (Andris) vagy egy hozzá ha-

sonló parasztfiú. Gyenge Péter „Andris” – Egy
parasztfiú története – korrajz és helyrajz egy
időben, a kornak és a helynek megfelelő szépirodalmi betétekkel.
Korrajz olyan értelemben, hogy az I. és II.
világháború közötti felkapaszkodó parasztság,
illetve a keveseknek megadatott egyéni karrier
(a kis cselédből „csizmás képviselő”) szemszögéből bemutatja a Trianon utáni Horthy-korszak
ma már sokszor nehezen érthető világát. Helyrajzi munka is olyan értelemben Gyenge Péter
kisregénye, hogy abban olyan Jászfényszaruhoz,
a Jászsághoz köthető szociológiai, geográfiai
hivatkozások vannak (még akkor is, ha esetleg
egy-egy személy képzeletbeli szereplő), amelyek
napjainkban az utódok számára kézzelfogható
kötődést teremtenek az elődökhöz.
A regény a fentiekkel együtt sem csak egy dokumentarista mű, mert a kor és a körülmények
láttatása egy ritka karriert megélt parasztfiú
szemszögén keresztül történik. A történetekben
szépirodalmi elemek, képzetek, asszociációk
egyaránt jelen vannak. Talán Tamási Áron a
társadalom törvényeivel összeütköző székely
diák történetéből megszületett regénytrilógiája
(Ábel a rengetegben, Ábel az országban, Ábel
Amerikában) ihlette meg Gyenge Pétert a könyv
megírásakor. Ezt biztosan nem tudhatjuk, de
a munka a kor- és helytörténeti értékein túl
napjaink számára is üzenetet hordoz – amint
Tamási Áronnál is – mindazok számára, akik
s akiknek elődjei ‚együtt szívták a falu keserű
földszagát és akácainak édeskés illatát’.”
Tóth Tibor

VI. Jász Hagyományőrző Nap Jászkarajenőn
Az elmúlt évhez hasonlóan Jászfényszaruról most is népes kulturális delegáció indult május 3-án testvértelepülésünkre, Jászkarajenőre. A községi önkormányzat gazdag programmal készült a VI.
Jász hagyományőrző napra.
10 órától a fényszarui általános iskolát képviselő négy diák a „Jászok
Nyomában” című versenyen a helyi Széchenyi István Általános Iskolában, míg mások a római katolikus templomban szentmisén vehettek
részt. Az elmúlt évben csapatban versenyeztek az iskolákat képviselő
diákok, most az 5–6. és a 7–8. osztályosoknak korcsoportonként egyéni feladatlapok készültek. A Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola
Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola diákjai közül Jakus Brigitta
7. b., Pál Réka 7. c., Petrovics Réka 7.c. és Szűcs Levente Csaba 7.
c. képviselte városunkat, felkészítésüket dr. Kocsisné Horti Monika
tanáruk segítette. A feladatlap három témakört ölelt fel. Az első a szövegértés: Kányádi Sándor: Lehel vezér lova művéből egy részlet alapján
kellet hét feladatot megoldani. A második a természetismeret: a Jászság
madárvilágával kapcsolatban a rendezők négy kérdéssort dolgoztak ki.
A harmadik a honismeret: a Jászsággal kapcsolatban volt négy feladat,
köztük totó, kakukktojás, hamis és igaz válaszok megkeresése és települési címer felismerése. Összesen személyenként 98 pontot lehetett
elérni. Antalné Petrovics Erika, a helyi iskola igazgatója elismerően
szólt a versenyzők felkészültségéről. A dobogós helyeket Jászkarajenő
és Jánoshida versenyzői értek el. A Petőfi Művelődési Ház szabadtéri színpadán 11 órától folyamatosan színvonalas kulturális műsor
folyt. Elsőként a Vaskarika együttes interaktív módon, a gyerekeket
is bevonva adott nagysikerű koncertet. A helyiek közül az óvodások, a
Laurus Művészeti Iskola növendékei léptek fel.

Versenyző 7. és 8. osztályos diákok
13 órától a népdalkörök uralták a színpadot. A jászalsószentgyörgyi
Rozmaring Asszonykórust követően, városunkat képviselve, a Fehér
Akác Népdalkör műsora következett; méltán arattak nagy sikert.
A népdalok után a „Viaszvirág” címmel népi bohózatot mutatott be
a Fortuna Együttes három tagja. Az előadás minden poénját vette a
közönség, vastapssal jutalmazták játékukat.
A kocséri Zengető Citerazenekar és a Bán testvérpár néptánca és
népdaléneklése után a hangulat kiváló volt, de a felhők egyre tornyosodtak a település felett.
(folytatás a 20. oldalon)
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VI. Jász Hagyományőrző Nap Jászkarajenőn
(folytatás a 19. oldalról)
A 15 órakor kezdődött „A kaftántól a viganóig” zenés
viseletbemutatót, a jászberényi Jászsági Hagyományőrző Egylet előadását az égi áldás a művelődési ház nagytermébe szorította be.
A színvonalas viseletbemutató értékéből a kint zuhogó eső semmit
nem tudott elvenni.
A nap eseményét a látványában és előadásában is érdekes Regélő Fehér Táltos Dobcsapat közel 40 fős dobosainak műsora zárta.
Hazafelé jövet a buszon a fellépő csoportoknak adott nagydoboz
„Merci” csokit elfogyasztva megállapítottuk, egy kellemes napot tudhatunk magunk mögött. Emlékeztünk arra, hogy őseink 1745-ben a
redemptio kapcsán váltották meg Kara puszta felét. Később részben
fényszaruiak népesítették be a pusztát, alakították ki a közösséget, a
települést.
Másnap, vasárnap a jászkarajenői katolikus közösség ünnepelte egyházközsége alapításának 150., a nagyon szép templomuk felszentelésének 120. évfordulóját.
Erdeiné Tóth Klára helytörténeti kutató 238 oldalas könyvben foglalta össze a másfél évszázad történetét, melynek bemutatója az ünnepi
szentmise után történt meg.
Kép és szöveg:
Tóth Tibor

A Fehér Akác Népdalkör fellépése

Kaposvár könyvtárának vendége volt Ézsiás László
A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár
Kaposváron a Magyar Költészet Napja alkalmából április 10-én rendezett zenés, verses
műsorára meghívta a jászfényszarui születésű Ézsiás László országos díjakkal rendelkező
versmondót és amatőr költőt. A műsor zenei
részéről az Osztováta együttes megzenesített versek előadásával gondoskodott. Ézsiás
László Vörösmarty-díjas versmondó két saját
versével, az Igazolatlan hiányzás és a Köszö-

Ézsiás László
nöm az írást – Louis Braille-nek* emlékére,
valamint egy-egy Vörösmarty Mihály, Szabó
Lőrinc, Gyurkovics Tibor, Dsida Jenő verssel
aratott nagy sikert. A rendezvényt követően
a Somogyi Hírlap szerkesztőségében Balassa
Tamás újságíró beszélgetett Ézsiás Lászlóval.
A Somogyi Hírlap április 11-i számában a
következő címmel „Én azóta mindennel látok, csak a szememmel nem” cikk jelent meg
róla, melyet a következőkben idézünk.

Ézsiás László tudta, érezte, meg fog vakulni.
Ez huszonnégy esztendős korában történt, és
egy fél év alatt elveszítette a látását. Mire a
verssel teli spirálfüzete végére ért, már nagyon
kellett figyelnie, nehogy fölöslegesen írjon,
ha kifogy a toll, vagy ha lefut a keze a lapról.
Döntenie kellett, folytassa-e az életét, és úgy
döntött, esze ágában sincs eldobni. Ma verses estjével járja az országot, és gyakran megkönnyezteti a közönségét. Boldog, aki sírni
és nevetni is tud, mondja erről, mielőtt fellépéseit önsajnálatba és búba-bánatba vesző
estékkel azonosítanánk. A humor jó barátja.
Megpróbálta az élet alaposan a jászfényszarui
születésű nyugdíjast.
Gyermekként elárvult, de nem került állami gondozásba, nagyszülei vették magukhoz
testvéreivel. Szakmát tanult. Egyik pillanatról
a másikra kezdett rohamosan romlani a látása. Érezte, baj lesz. Fél év alatt megvakult.
Látóideg-sorvadás, az orvostudomány en�nyit tudott mondani, de se meggyógyítani,
de megokolni sem tudta az esetet. Örökletes, mondták, amit igazolni látszott, hogy
mindhárom testvére éveken belül elveszítette
a látás képességét. Fölkészült a vakságra, de
megbékélni nem tudott. Nem volt istenhívő,
úgy szidta a jóistent, ahogy csak bírta. „Hát
mit vétettem, kinek ártottam?” – kérdezte az
élettől.
Ma már másként látja. Úgy érzi, ez így volt
megírva. „Sokkal többet tudok adni, alkotni,
mint előtte valaha. Vakon többet látok, én
nem láttam előtte, csak annyit, hogy éppen ne
menjek neki a fának. Ez nem sok. Én azóta
mindennel látok, csak a szememmel nem.”
A temetéseken a kántortól hallott rímek indították el. Megragadtak, muzsikáltak benne.
Akkor még látott. Vett egy spirálfüzetet, amibe esztergályos tanulóként írt és rímelgetett.
Mire a végére ért, már csak a körvonalak, a homályos foltok maradtak neki a nagyvilágból.

Bánffy György színművész segítette és TahiTóth László is egy versmondó verseny zsűrijében, merthogy versenyeken indul és nyer.
Autodidakta, mint mondja, érzésből szaval.
Ézsiás László számára idővel már az álmokban is megfakultak a színek, szinte csak hangokat álmodik. Azóta nem sírt. Legfeljebb
belül. Máskülönben csak nevetett.
Sztorikat mesél, amikor a buszon hatvanéves korában fiatalembernek szólították, és
ennek bár örült, nem tudta mire vélni. Kilencvenkét éves volt, aki mondta ezt neki.
Megértette: minden viszonylagos. A kor is,
amiben él. Ahol olykor a látók észlelései is,
mint egykor az övé, bőven hagynak kívánnivalót maguk után.
Laci sikerét nem csak az jelzi, hogy szinte
nincs olyan hét, amikor ne volna egy-két országos felkérése, de az Albanegra Kiadó két
legújabb könyvében az ANYA irodalmi antológia és a SZERELEM irodalmi antológia
gyűjteményes kötetekben – az elsőben Igazolatlan hiányzás és a Jézuska ajándéka, a másodikban A szerelem visszahúz címmel – versei
jelentek meg.
Gratulálunk, további sikeres fellépéseket és
a „múzsa csókját” kívánjuk a homlokodra,
hogy a jövőben minél több gondolatodat formáld versbe valamennyiünk örömére!
* Louis Braille (Franciaország, Párizs, 1809.
január 4. – 1852. január 6.) francia, maga is
vak pedagógus, feltaláló, a vakok által használt
írás, azaz a róla elnevezett Braille-írás létrehozója. Az egész világon elterjedt rendszer, a vak
és gyengénlátó emberek által használt, támogatott olvasás és írás. A Braille-írást, a kidomborított pontokból álló jeleket az ujjbegyekkel
tapogatja le használója. A rendszert szinte minden nyelvre továbbfejlesztették. Munkahelye a
párizsi Vakok Intézete volt. (Wikipédia)
Tóth Tibor
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Szünidőre ajánljuk
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nyári ajánlata karbantartás után a szünidőre:
A könyvtár teljes körű szolgáltatásaival várja a látogatókat. Délelőtt
a felnőtteknek, délután 13-16 óráig a gyermekeknek internetezési lehetőség. 9 év alatt csak szülői felügyelettel! Felső tagozatosok és
középiskolások részére társasjátékozási lehetőség az olvasóteremben
minden délután 13-16 óráig.
Alsó tagozatos és óvodás gyermekeknek mesepiknik, fiataloknak
Petanque-party a művelődési ház parkjában. Disney filmklub, igény
szerint ifjúsági filmvetítés. Időpontokról a programajánlóban tájékozódhatnak.
Augusztusban minden hétfőn 15 órától versmondó kör.
A programok a felújítási munkálatok miatt időszakonként szünetelhetnek!
Egyéb városi programok:
A Szent József Szabadidőpark egész nyáron 8-20 óráig várja a pihenni, szórakozni vágyókat. A szabadtéri játékok a közösségi házban
kölcsönözhetőek 10-18 óráig. Egész nyáron folyamatosan történik a
tökültetvények gondozása. Egyéb programok jelenleg egyeztetés alatt.
A tájházat bejelentés alapján látogathatják az érdeklődők.
A sporttelepen reggel 7 órától sötétedésig veheti mindenki igénybe
a pályákat, a labdarúgópályán tartott edzések kivételével. Nyári napközis focitábort szerveznek az edzők. Időpont még nem ismert.
A Samsung Smart Schoolban ingyenes szakkörök. Érdeklődők jelentkezése a rimocziakademia@gmail.com e-mail címen, vagy Dobákné Simon-Kis Juditnál a 06 30 486 2213-as telefonszámon.

Fényszarui programajánló
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A Teaház júliusi programjai a következő klubokban folynak:
Hely-történet, Csináld magad, Közbeszéd és egyéni felelősség,
Gasztro, Jövőtervezők csapata, Szarui Tálentum – zenei tehetségkutató- és gondozó program, Filmklub, Játszóház – kézműves foglakozások, csoportos programok, Álláskereső – tájékoztatás, tanácsadás,
IT-klub – ingyenes internetes hozzáférés.
Bővebb információ a helyszínen vagy a Facebook-oldalukon.
Katinka

Nyáresti könnyűzenei koncertek
a Pagodában
2014. július 5-én, szombaton 19 órakor
Jáger János és Barátai akusztikus könnyűzenei koncertje
Hornyák Péter (ének, ütős hangszerek),
Nagy Tamás (ének, gitár),
Nagy Tibor (ének, basszusgitár),
Székely Bertalan (ének, ütős hangszerek),
Jáger János (ének, gitár)
2014. július 19-én, szombaton 19 órakor
a jászberényi Telstar Guitar Band
„Shadows Magic” című könnyűzenei koncertje
Énekelhetsz, táncra perdülhetsz, vagy csak hallgathatod!
A zene mindenkié!
Érezd jól magad Jászfényszarun!

Július
1–8. ................... 2. Virgonc tábor Pilismaróton
5. 19 óra ............ Nyáresti zene a Pagodában
Jáger Jánossal és barátaival
7–11. 9 óra ........ Digitális rajzszakkör
a Samsung Smart Schoolban
11–13. ............... XX. Jász Világtalálkozó Jászapátin
19. 19 óra .......... Nyáresti zene a Pagodában – Shadows buli
a Telstar Guitar Banddel
22. 15 óra .......... Disney filmklub a művelődési házban
24. 10 óra .......... Mesepiknik a művelődési ház parkjában
25–27. ............... Szentkúti zarándoklat (Szent Anna búcsú)
28–31. ............... Nyári egyetem:
Öt Sisa, avagy Jászfényszaru alkotó értékteremtői
címmel előadássorozat a Városháza dísztermében
minden este 18 órakor
· 28-án ifj. Sisa Béla építész,
· 29-én Sisa József tűzzománc művész,
· 30-án Sisa Béla műemlékvédő építész,
· 31-én Sisa Attila építőmester
		 és Sisa István műbútorasztalos
28–aug. 2. .......... Művésztelep a Kisiskolában
29. 15 óra .......... Disney filmklub a művelődési házban

A művelődési házban június 10-én 150 néző ismerkedett
a Kisvakonddal, Rumcájsszal és barátaikkal a Cse’ mese bábelőadáson.
Fotó: Dávid Ildikó

Augusztus
1. 16 óra ............ Művésztelep – nyitott műhely a Kisiskolában
1. 18 óra ............. A Művésztelep alkotóinak képzőművészeti előadásai
a Kisiskolában
2. ....................... Tarlófesztivál
2. 21 óra ............ Retro diszkó a művelődési házban
4–9. ................... Olvasótábor a könyvtárban
5. 15 óra ............ Disney filmklub a művelődési házban
6. 16 óra ............ Petanque-party fiataloknak
a művelődési ház parkjában
8–13. ................. Hittanos tábor Püspökszentlászlón

A művelődési ház május 23-i gyermeknapi ajándékkoncertjén
mintegy 300 gyermek érezte jól magát az Apacuka Együttessel.
Fotó: Szabó László
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Emlékezés

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel…”
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

Győri János
és felesége

Csúz Lajosné
Bálint
Magdolna

Penczner
Terézia

halálának 22. évfordulójára.

temetésén részt vettek,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek.
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
Szerető család

Emlékezés

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

BERZE ISTVÁN

FÓZER JÓZSEFNÉ
LANGÓ JOHANNA

halálának 6. évfordulójára és

BERZE ISTVÁNNÉ SZIVOS
MÁRIA ZSUZSANNA

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
részvétnyilvánításaikat kifejezték,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

halálának 10. évfordulójára.

„Elcsitult két szív, mely értünk dobogott,
Pihen az áldott kéz, mely értünk dolgozott.
Övék a csönd, a nyugalom. Miénk a könny és a fájdalom.”
Szerető családjaik

Emlékezés

FÁBIÁN ISTVÁN

Emlékezés

halálának 3. évfordulójára és édesapja,

Penczner Piroska

FÁBIÁN ISTVÁN

halálának 15. évfordulójára.

halálának 19. évfordulójára.

„Az élet múlik, de az emlékek élnek,
s míg élünk őrizzük őket.”
Szerető családod

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

„ Küzdöttél, de már nem lehet,
		 a csend ölel át és a szeretet.
		 Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
		 örökké él, akit nagyon szerettek.” (Tóth Árpád)

Emlékezés

Mizsei Ferenc

		 Köszönetet mondunk mindazoknak, akik édesanyánk

		ZSÓLYOMI LÁSZLÓNÉ
		OROSZ ERZSÉBET

		
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
		 virágot hoztak, fájdalmunkban velünk osztoztak.
		 A gyászoló család

halálának 2. évfordulójára.

„Ne búsuljatok, nekem már nem fáj semmi,
Ha eljön az este, csillagként tudok Nektek üzenni.
Tekintsetek fel az égre, ott fogok ragyogni.
Szívetek egy darabja voltam, mit nem lehet pótolni.”
Szerető családja

Sporthírek
Ősztől újra megyei I. osztály!
Nagyon sikeres évet tudhat maga mögött labdarúgó szakosztályunk!
Szurkolóink első osztályú tagságnak, országos kupa főtáblának és két
gólkirályi címnek örülhettek idén!
A megyei II. osztályú bajnokságban szinte végig a dobogó első helyén tanyázott Szabó Zoltán csapata, és csak jobb gólarányának köszönhetően sikerült letaszítania onnan Kunhegyes csapatának. Mindkét együttes egyaránt 73 pontot szerzett, így feljutott az első osztályba!
A bajnokság gólkirályát is mi adtuk, Urbán Norbert 25 találattal érdemelte ki a rangos elismerést.
Felnőtt csapatunk a Magyar Kupa megyei selejtezőiben is eredményesen szerepelt! Bár alulmaradt a megyei döntőben Kisújszállás ellenében, ettől függetlenül mindkét csapat kvalifikálta magát az országos
főtáblára! Jászfényszaru tizenöt év elteltével tér vissza az országos versengésbe, legutóbb 1999-ben volt erre példa!

Ifjúsági csapatunk is kitűnően szerepelt, és szintén ezüstérmet szerzett Jászkisér mögött!
A bajnokság gólkirálya már-már hagyományosan Baranyi László lett,
aki idén 66 bajnoki gólt szerzett, így utcahosszal lett a legeredményesebb góllövő!
Ki kell emelni, hogy több saját nevelésű fiatal is bemutatkozott a
felnőtt csapatban, így Baranyi mellett Rácz Máté és Penczner László is
pályára lépett az feljutó csapatban! Szemmel látható a fiatalok fejlődése Szászi Gábor kezei között, így várhatóan még több fiatalt láthatunk
a felnőttek között.
Új fejezet nyílik tehát az egyesület életében, nyártól már új kihívások
várnak a csapatokra.
A gratuláció mellett sok sikert kívánunk a megyei I. osztályban!
Mozogjanak sokat!
Vitányi Szabolcs
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„Aratóétel” főzőverseny
a Tarlófesztiválon
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a VII. Tarlófesztiválhoz kapcsolódóan „Aratóétel” főzőverseny-t hirdet, két kategóriában.
1./ gulyás
2./ pörkölt (bármilyen körettel)
Egy nevező (személy, csapat) mindkét kategóriában is nevezhet.
A zsűri kategóriánként hirdet eredményt.
A főzőversenyre előzetesen július 30-ig a +36-30/337-3336 mobiltelefonon jelentkezni kell. A főzőverseny legalább 12 nevezés esetén lesz megtartva.
A főzéshez szükséges minden anyagot, eszközt a nevezőnek kell biztosítani. A főzési helyszínt a Tarlófesztivál területén a rendezők jelölik
ki. A verseny kezdete, a tűzgyújtás 2014. augusztus 2-án 9 óra 30
perc. Az elkészült ételt (egy főnek megfelelő mennyiséget) 14 óráig a zsűri sátorába kell leadni.
A benevezett egyének, csapatok a fesztivál részvevőinek kóstolójegyet
is adhatnak.
A főzőversenyt meghirdető FÉBE a zsűri döntése alapján kategóriánként az I. helyezettet 12.000 Ft, a II. helyezettet 8.000 Ft, a III.
helyezettet 5.000 Ft értékű COOP vásárlási utalványban részesíti,
további helyezettek oklevél és könyv elismerésben részesülnek.
Az eredményhirdetés a nagyszínpadon 15 órakor lesz. Tóth Tibor

Kenyérsütő verseny
Jászfényszarun
Az augusztus 2-ai VII. Tarlófesztiválhoz kapcsolódóan a Fényszaruiak Baráti
Egyesülete kenyérsütő versenyt hirdet.
Nevezni odahaza kemencében, sütőben,
kenyérsütőgépben készült házikenyérrel
lehet. Amatőr kenyérsütők jelentkezését
várjuk, pékségekben, pékek által sütött kenyérrel nevezni nem lehet. A legalább félkilós kenyeret a Tarlófesztivál helyszínén (Jászfényszaru, a 32-es főút körforgalmi csomópont jobb oldalán – az elmúlt
évi helyszínen), a nagyszínpad bal oldalán lévő sátorban délelőtt 10
és 11 óra között kell leadni.
A szakemberekből álló zsűri az I. helyezettet 3.000 Ft, a II. helye
zettet 2.500 Ft, a III. helyezettet 2.000 Ft, a IV. helyezettet 1.500 Ft
értékű COOP vásárlási utalványban részesíti, a további nevezők elismerő oklevelet, könyvet kapnak.
Az eredményhirdetés a nagyszínpadon 15 órakor lesz. Tóth Tibor

Anyakönyvi hírek – Május
SZÜLETTEK: Sulyok Patrik (Jenes Krisztina).
HÁZASSÁGot kötöttek: Nagy Tamás és Serfőző Erika.
ELHUNYTAK: Berze Lászlóné Kónya Éva (59), Fehér Béláné Jánosi Ilona (91), Fózer Józsefné Langó Johanna (94), Langó Imréné Győri Franciska (84), Matusek Sándorné Boros Erzsébet (93), Mészáros
László (51), Ocskó-Sós Imréné Bódis Margit (79), Rimóczi Jánosné
Langó Ilona (90), Varga Jánosné Jáger Mária (80), Zsólyomi Lászlóné
Orosz Erzsébet (77).

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

Használt Ruha Butik
Jászfényszaru

Nyári időszámítás!
Új árukészlet minden kedden!
Minden használt ruhára Csütörtökön 10%, Pénteken 30%,
Szombaton 50% kedvezmény!
Minőségi használt és címkés felsők, nadrágok, pólók
továbbra is verhetetlen áron!
Használt ruha butik Jászfényszaru, Szent István út 10. (Dajkóker üzletház).
Nyitva tartás: Kedd-Péntek: 9:00-17:00 Szombat: 9:00-12:00

NYÁRI HELYETTESÍTÉS A GYERMEKPRAXISBAN:
06.30–07.02. (H-K-Szerda): 8–9 ó. és 07.21—25. (H-P): 8–9 ó.
Jászfényszaru, Szabadság u. 3. alatt helyettesít:
Dr. Zsemberovszky Mária
Július 7-én, 8-án dr. Kovács Terézia helyettesít.
Július 9-11-ig dr. Sáfár Csilla helyettesít.
Dr. Palencsár Csaba
Jászfényszaru központjában irodának is alkalmas üzlethelyiség kiadó.
Tel.: 30/722-99-72
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Együtt a jászok!
Ezrek lesznek ott – jöjjön Ön is!
Július 11–12–13-án rendezik a XX. Jász Világtalálkozót ezúttal
Jászapátin. Mindenkit szeretettel invitálunk erre a nagyszerű programokban gazdag fesztiválra, melynek részletes programját a www.
jaszvilagtalalkozo.com honlapon tekinthetik meg.
Jászfényszaruról július 12-én, szombaton 9 órakor és 12.30-kor
különjáratú busz indul, melyre a város buszmegállóiban minden érdeklődő ingyen felszállhat. Vissza a késő délutáni órákban és késő este,
a Csík zenekar koncertje után indul a Csépány Miklós vezette busz.
Aki a delegáció részeként kíván utazni, az kérjük, július 3-ig jelezze
szándékát a művelődési házban Szabó László (30/463-0121) részére.
Megfelelő létszámú jelentkező esetén vasárnap reggel 8 órakor is indítunk külön autóbuszt. Előzetes jelentkezés Szabó Lászlónál július 3-ig!
Kedvcsinálóként íme a programtervezet:
Július 05.
Zászlógyűjtő kerékpártúra
Július 11. (péntek)
10.00 Tudományos konferencia: Jászok a Magyar Hazában
14.30 Jász Alkotók Körének kiállításmegnyitója
		
a Vágó Pál Helytörténeti Múzeumban
16.00 A XX. Jász Világtalálkozó kiállításainak megnyitója
17.00 A XX. Jász Világtalálkozó ünnepélyes megnyitója
17.30 Apátin vagyunk – Jászapáti kulturális csoportok műsora
18.30 Jászapáti testvérvárosai művészeti csoportjai
		
és külföldi barátainak fellépése
20.00 Jártató zenekar koncertje
21.00 NAPLEGENDA „Keletről jöttünk”
		
a Magyar Állami Népi Együttes előadása
23.00 Tüzes íjászati bemutató
Július 12. (szombat)
08.30 Térzene: Rácz Aladár Zeneiskola tanulói
08.30 Történelmi élőképek a Jászok történetéből 10 db
09.00 Ünnepi szentmise
		
a felújított Jászapáti Római Katolikus Templomban
		
A misét celebrálja dr. Ternyák Csaba egri érsek,
		
közreműködik Tálas Ernő, a Svéd Királyi Opera tagja
		
és a Jászapáti Egyházi Kórus és Réz Lóránt orgonaművész
10.30 Jász települések díszes felvonulása
11.30 A XX. Jász Világtalálkozó Díszünnepsége
13.00 „Jó ebédhez szól a nóta!”
		
közreműködik: Mága Ernő és zenekara
14.00–17.00 A jászsági és kirajzott települések
			
művészeti, hagyományőrző bemutatkozása
14.00–17.00 Látványos lovas és íjász bemutatók
14.00-18.00 Egészségpont – ingyenes szűrések
16.30 „Kőbezárt dallamok” – Az Enigma del Gesú Nuovo
		
Harmoniae Universales a templomban
		
Réz Lóránt orgonaművész és Kóródi Anikó operaénekes
17.00 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
		
Felnőtt Néptáncegyüttesek Gálája
18.30 Mókus és a Fabula Rasa koncertje
20.00 CSÍK ZENEKAR koncertje
21.45 Tűzijáték
22.00 Vad Fruttik zenekar koncertje
23.00 Jászmagyarok zenekar koncertje
00.30 Origó utcabál hajnalig
Július 13. (vasárnap) JÁSZ KÖZÖSSÉG ÉPÍTŐ NAP
08.00 Babfesztivál és Jász Ízek főzőverseny
08.30–12.00 Jászsági Sport- és Egészségnap
09.00–12.00 „Jász virtus” – a jász települések lakóinak
			
erő- és ügyességi versengése
09.00–17.00 Egészségpont
12.00 és 14.30 Jászsági Önkéntes Tűzoltó Egyesületek
			
katasztrófavédelmi bemutatói
10.00 Légy jó mindhalálig – a Jászapáti Általános
		
és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak előadása

11.00 Fabula Bábszínház: Vitéz László és az ördögök
		
gyerekelőadás
12.30 Tatarek Rezső életmód tanácsadása
14.00 Eredményhirdetések a Jász Virtus és főzőversenyekben
15.00 „SZÉP DALLAM SZÁLLJ“ jászsági kórusok hangversenye
16.30 ZACC – zenés jelenetek egy békebeli kávéház életéből
		
A Jászsági Hagyományőrző Egylet
		
és a Berényi Színjátékos Társaság bemutatója
18.30 Operettgála Pitti Katalinnal
20.00 A XX. Jász Világtalálkozó Záróünnepsége
20.30 Az én nemzetem – Role együttes és vendégeinek
		
nagykoncertje
Mindhárom napon népművészeti kirakodóvásár, a jász települések
Katinka
bemutatkozása várja kedves vendégeinket!

Tarlófesztivál előzetes
2014. augusztus 2. szombat
Hagyományos és különleges programokkal
vár minden érdeklődőt
a VII. Tarlófesztivál
Jászfényszarun. Délelőtt
veterán járművek és mezőgazdasági gépek találkozója és kiállítása, főzőverseny, kenyérsütő verseny, Tarló hétpróba, traktoros ügyességi vetélkedő (nevezés mindkettőre július 14-ig a városi könyvtárban).
13 órától vendégek a helyi gazdák, tarlókonferencia. 15 órától veterán járművek és mezőgazdasági gépek felvonulása a városban. Gyermekprogramok, szalma játszótér, kézművesek utcája, helyi termékek
bemutatója, kirakodóvásár.
Délután vendégünk a Mézkirálynő és a művésztelep alkotói. Fekete
László erőemelő showműsora, Jászmagyarok koncert, értékes tombolanyeremények és számos meglepetésprogram várja az érdeklődőket.
Este a művelődési házban regisztrációs retro diszkó.
Részletes program július közepétől a www.jaszfenyszaru.hu honlapon.
Fesztivál az „ész, erő és szent akarat” jegyében a család minden
tagjának! Örüljünk együtt!

Utazzon városnéző kisvonattal
Jászfényszarun a Tarlófesztiválra!
Az önkormányzat augusztus 2-án,
szombaton városnéző kisvonatot indít,
amely 8 óra 30 perctől 18.30-ig óránként, minden óra 30 perckor indul a
Vörösmarty útról, a Cigányzenész emlékműtől. A körjárat minden autóbusz-megállóban megáll, és felveszi
a fesztiválra utazni kívánókat. A Tarlófesztiválról a városba 10 órától
minden kerek órában indul a kisvonat. Utolsó járat a koncert végén,
várhatóan 19.45-kor.
A viteldíj utasonként egy tombola megvásárlása, mely oda-vissza
utazásra jogosít. A fesztivál helyszínén, várhatóan 18 óra körül húzzuk
ki a tombola nyerteseit.
Éljen Ön is a lehetőséggel!
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