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Hétfőn délután a Városháza dísztermében a beruházó Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztő Zrt. és a kivitelező Colas Út Zrt. lakossági fóru-
mot tartott Jászfényszaru város lakói számára a 32. számú főút Hatvan 
– Jászfényszaru közötti szakaszának felújításával kapcsolatosan.

A beruházó és a kivitelező képviselőit, valamint az érdeklődőket 
Győriné dr. Ceglédi Márta polgármester asszony köszöntötte, aki tá-
jékoztatta a megjelenteket többek között arról is, hogy a Samsung és 

a magyar állam közötti stratégiai megállapodásban is szerepel a 32-es 
számú főút felújítása, mely nemcsak Hatvan és Jászfényszaru városok 
életében, hanem az egész térség szempontjából kiemelt szerepet tölt be.

Ezt követően a projektvezető tájékoztatta a fórum résztvevőit a pro-
jekt – főleg az itt élőket érintő – részleteiről. A burkolatfelújítás mel-
lett, mely 7,50 méter burkolat szélességgel valósul meg, megtörténik 
a vasúti külön szintű átvezetés (felüljáró) és ívkorrekció kivitelezése, a 
két várost összekötő kerékpárút kiépítése, a 115 kN-os tengelyterhelés 
megerősítése, valamint padka és a vízelvezetés kiépítése is.

Felhívta a lakosság figyelmét, hogy az útburkolat szélesítése és a ke-
rékpárút kiépítése fakivágással is jár, melyhez a szükséges engedélyekkel 
rendelkeznek. A polgármester asszony kérdésére válaszolva megerősí-
tette, hogy természetesen a kivágott fák pótlását is tartalmazza a projekt. 
A tervek nagy része már a tavalyi évben elkészült, megvannak a 

jogerős építési engedélyek, és a területek nagy része is rendelkezés-
re áll. Igaz, folynak még a kisajátítási eljárások néhány területet il-
letően, de megnyugtatott mindenkit, hogy addig nem lépnek sen-
ki földjére, amíg legalább rálépési engedéllyel nem rendelkeznek. 
Az építési munkák során igyekeznek mindent megtenni annak érdeké-
ben, hogy a lakókat a lehető legkisebb mértékben zavarják.

A projekt összköltsége 3.592.425.614 forint, melynek 85 százalé-
ka uniós forrás. A kivitelezés előreláthatólag 2015. május végére va-
lósul meg. A régészek számára holnap megtörténik a munkaterület 
átadása, és remélhetőleg mielőbb megkezdődhetnek a kivitelezési 
munkálatok, melynek első lépése az ívkorrekció töltésépítése lesz. 
Ezt követi a burkolatfelújítás és a vasúti felüljáró kiépítése, és végül 

utolsó fázisként a kerékpárút megépítése. Az építési munkák során 
szakaszos útlezárásokra kell majd számítani az itt közlekedőknek. 
Megtudhattuk, hogy a vasúti felüljáró kiépítését követően is megma-
rad a jelenlegi közút-vasút kereszteződés a mezőgazdasági gépek szá-
mára, így a gazdák továbbra is akadálytalanul megközelíthetik föld-
jeiket.

A fórum során lehetőség nyílt a beruházáshoz kapcsolódó kérdések 
feltevésére, és természetesen a későbbiekben is állnak a lakosság ren-
delkezésére. Szöveg: Jászságonline

Felújításra kerül a 32-es számú főút
Jászfényszaru–Hatvan közötti szakasza

A fogadóóra 2014. augusztus 29-én 15.00-17.00 óra között lesz.
Ezen kívül fontos közügyekben hivatali időben is megkereshető a 

polgármester. Időpont-egyeztetés a (+36) 57/520-101-es titkársági te-
lefonszámon, illetve a (+36) 30/249-1544 mobilszámon.

A Helyi Választási Iroda tájékoztatója az 5. oldalon található.

5. oldal.

Polgármesteri fogadóóraÖnkormányzati választás 2014

Programajánló

Fotó: Jászságonline

Az új projekttábla Jászfényszaru határában. Fotó: Jenes Fruzsina
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület július hónapban három ülést tartott, melyen 

több önkormányzati döntést hozott. Erről az alábbiakban rövid 
összefoglalóként nyújtok tájékoztatást az érdeklődő olvasóknak.

2014. július 9.
A képviselő-testület az ülés első napirendjeként a hatályos telepü-

lésrendezési részterületekre vonatkozóan településfejlesztési mó-
dosításról döntött a Damjanich utca, a József Attila utca és a Kozma 
utcák által határolt területek övezeti besorolása tekintetében.

Második napirendként a Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntései-
hez kapcsolódó előterjesztések kerültek megtárgyalásra:

Az orvosi eszköz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás győzte-
sének a Smithmann Kft.-t hirdette ki, mint a legkedvezőbb ajánlat-
tevőt. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a győztes ajánlattevővel 
a vállalkozási szerződést kösse meg. A beszerzésre költségvetésében 
bruttó 24.499.570 Ft összeget biztosítottak.

A testület a Szent István, Bajcsy-Zsilinszky, Szent László, Kiss 
Ernő utak járdafelújítása kivitelezésével az Afzélia Fa- és Építő-
ipari Kft.-t bízta meg, ajánlatát, mint a legkedvezőbbet elfogadva. 
Felhatalmazták a polgármestert, hogy a győztes ajánlattevővel a vállal-
kozási szerződést kösse meg. A kivitelezésre költségvetésében bruttó 
41.910.000 Ft összeget különítettek el.

A fogászati felszerelések beszerzésére vonatkozó ajánlattételi fel-
hívást jóváhagyták, és a hirdetmény nélkül induló tárgyalásos közbe-
szerzési eljárásra kijelölték, mely cégektől kérnek ajánlatot.

Döntöttek a GAMESZ-udvar, belső parkoló kivitelezésére hir-
detmény nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás tárgyában 
hirdetmény nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásra, mely cé-
gektől kérnek ajánlatot.

A képviselő-testület az egyházközség részére a plébániabővítés ki-
vitelezése tárgyban tett javaslatot ajánlattevők kijelölésére.

Jóváhagyták a GAMESZ gazdasági épület felújítás kivitelezésére 
vonatkozó ajánlatkérés megküldését a Közbeszerzési Bíráló Bi-
zottság által javasolt cégek részére.

A Samsung V3 feltáró út projekt előkészítő feladatainak elvégzé-
sére az Eply Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére költségveté-
sében 1.739.900 Ft összeget biztosítottak, egyúttal felhatalmazták a 
polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

A TÁMOP-5.3.611/1-2012-0062 jelű, „Utánunk a közösség – 
komplex telep-program Fényszarun” című projekt keretében zajló 
Betanított karbantartó munkás képzési programhoz a korábban 
már biztosított 400.000 Ft összegű forrást további 354.800 Ft-tal 
kiegészítették a Jászfényszaru, Tompa M. út 7. szám alatti önkor-
mányzati tulajdonú ingatlan szaletli építés költségeinek fedezete-
ként. Egyben a szaletli építéséhez nyertes ajánlattevőként a Borbély-
Ép Kft.-t jelölte ki az ajánlatban megjelölt bruttó 304.800 Ft 
figyelembe vételével.

A Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos döntéseket követően a kép-
viselő-testület a 2014. évi nyári diákmunka keretében 47 fő foglal-
koztatásához 3.000.000 Ft keretösszeget biztosított Jászfényszaru 
város 2014. évi költségvetésének terhére. 

Az önkormányzat mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálko-
dási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelős-
ségű Társaság tagja akként döntött, hogy a társaság részére műkö-
dési támogatás jogcímén 25.000.000 Ft összeget biztosít. Egyben 
kötelezettségként írta elő a társaságnak, hogy a részére biztosítandó 
összeget csak és kizárólag működés céljára fordíthatja, valamint 
előírta továbbá a társaság ügyvezetése részére, hogy a támogatás fel-
használásáról az adott gazdasági évre vonatkozó éves beszámolóban 
részletes jelentést adjon.

A GAMESZ költségvetési előirányzatát 1.700.000 Ft bér + 
459.000 Ft járulék összeggel megemelve biztosított az intézmény 
2014. évi költségvetésében fedezetet személyi jellegű kifizetésekre.

Az Ipari Parkban kiépítendő három darab vízrákötés kiépítésére 
az ehhez kapcsolódó visszacsapó szelep beépítésére nettó 610.374 Ft 
+áfa összeget hagyott jóvá a 2014. évi költségvetésében. A képviselő-
testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a munkákat megrendelje 
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től.

Zárt ülésen ingatlanfelajánlásokat tárgyaltak, további egyeztetés és 
előkészítés szükségessége miatt határozatot nem hoztak.

2014. július 16.
A nyilvános ülés a Közbeszerzési Bíráló Bizottság által előkészí-

tett előterjesztések napirendre tűzésével kezdődött:
A GAMESZ-udvar, belső parkoló kivitelezésére hirdetmény 

nélkül induló tárgyalásos beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás 
győztesének a ZÖFE Kft.-t hirdette ki. A kivitelezésre költségvetésé-
ben 49.850.000 Ft +áfa összeget biztosított. 

Az Egészségházba szükséges bútorok beszerzésére hirdetmény 
nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhí-
vás tárgyában a bútorok beszerzésére vonatkozó ajánlattételi felhívást 
jóváhagyta, és kijelölte, az eljárásra mely cégeket kéri fel.

A testület az ökölvívó sporteszközök beszerzéséhez nyertes aján-
lattevőként a Székely Budo Sport Kft.-t jelölte ki az árajánlatban 
megjelölt bruttó 206.800 Ft ajánlati ár figyelembe vételével a város 
2014. évi költségvetésének terhére.

Határozatot hoztak a Sárga Iskola udvarburkolás műszaki tartal-
mának figyelemmel kísérése érdekében, valamint a többletköltsége-
ire költségvetésében bruttó 4.420.248 Ft összeget biztosítottak.

Az ülésen döntöttek az önkormányzati beruházások során kelet-
kezett betonhulladék hasznosítása érdekében a kőzúzalék készíté-
séhez korábban biztosított összeg 2.221.230 Ft-ra történő kiegészí-
téséről a költségvetésének terhére.

A képviselők kijelölték a „Mezőgazdasági startmunka közfoglalkoz-
tatási program folytatása és bővítése az önfenntartás erősítése jegyében 
Jászfényszarun” című, 2014. évi STARTMUNKA kistérségi minta-
program keretében gépek és eszközök beszerzésére ajánlattevőként 
meghívandó vállalkozások körét.

A képviselő-testület a Valkó Patika Bt. kérelmét megtárgyalva úgy 
döntött, hogy támogatja a Jászfényszaru, Szentcsalád tér 13. alatti 
Fény Patika Deák Ferenc úti Egészségügyi Centrumba történő át-
helyezését. Egyben felhatalmazták a polgármestert, hogy az áthelyezés 
engedélyezése céljából az önkormányzat nevében a megyei tiszti fő-
gyógyszerészhez fordulva a lakosság és a betegek érdekében egyedi 
elbírálást kérjen.

Zárt ülésen egy ipari ingatlan felajánlásának adásvételi lehetősé-
gét tárgyalták meg, valamint egy külterületi ingatlan adásvételéről 
döntöttek, mely az önkormányzat hosszabb távú településfejlesztési 
céljainak megvalósulását szolgálja.

2014. július 30.
A rendkívüli ülésen Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester a 

folyamatban lévő projektekről, programokról tájékoztatta a kép-
viselőket.

A Gát testvérvárosba látogató csoport beszámolóját követően a 
képviselők határozatot fogadtak el a Gát testvérvárosból meghí-
vandó gyermekcsoport táboroztatásának előkészítésére, melyben 
támogatták a Gát testvérvárosból érkező gyermekcsoport fogadását és 
egyhetes táboroztatását.  Dr. Voller Erika jegyző

Külföldi befektetőkkel tárgyal a város vezetése. Fotó: Jenes Fruzsina
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A jászfényszarui önkormányzat munkáját a 
folytonosság jellemzi. 1990-től az egymásra 
épülő és egymást kiegészítő mozaikokhoz ha-
sonlíthatnám.

Arra a kérdésre, hogy miben más egy-egy 
ciklus, a válasz valójában az új feladatok el-
végzése, az erre született reakciók és az egy-
re fokozott igények kielégítése, az újabb és 
újabb kihívások.

Az ember örömmel tapasztalja, hogy egyre 
nőnek a vágyak, a jászfényszarui emberek el-
várják a fejlődést, a fejlesztéseket, és ezeknek 
megfelelni akár csak részben is, nagyon jó érzés.

Természetesen attól mindannyian többre 
vágyunk, ami már nagyon gyorsan beépült 
és természetes jelenné vált akár egy-két év 
távlatában is az életünkben. Egyetlen példa: 
a megújult virágos főtér és épületei után csak 
növekedtek az elvárások, hogy mindezt ter-
jesszük tovább a virágos, tiszta környezet, az 
épületek kulturált megjelenése érdekében. 
(És ez nagyon jó.) Az új óvoda, a sportcsar-
nok, az idősek ellátásának magas szintű kielé-
gítése jogos igény, de idéznem kell gyakorta, 
hogy csak lépésről lépésre valósítható meg...
és hogy Istennek is hat nap kellett a világ 
megteremtésére...

Mindeközben muszáj ügyelnünk a város 
üzemeltetésére, a fenntartható fejlesztés el-
vére, és ez az elv beépült az önkormányzat 
munkájába. A jelentős jogszabályi változta-
tásokat (oktatás, közigazgatási reform, víz-
szennyvíz, közmű-üzemeltetés...) én magam 
úgy élem meg, hogy az iskolába továbbra 
is a mi gyermekeink járnak, a városházán 
kialakított kormányablakot helyből lehet 
elérni, a tiszta ivóvíz, a szennyvízközmű-bő-

vítés a jászfényszaruiakat szolgálja. Remélem, 
ugyanezt mondhatjuk majd el a főutunk 
egész Zsámbokig terjedő szakaszának felújí-
tásakor is. (Jelenleg a Közút Kht. kezelésében 
van.) A terveztetési munkát az önkormányzat 
már megkezdte, hasonlóan a Samsung újabb 
feltáró útjának előkészítéséhez, és megkezdő-
dött a 32. számú főút felújítása is.

Rendkívül fontos, hogy a képviselőtáraim-
mal együtt csapatmunkát végzünk a városun-
kért. Ez a záloga az összehangolt képviselő-
testületi munkának.

A felújított és az újonnan épült és épülő 
intézményekben, épületekben a legfonto-
sabb az, hogy bennük egyre magasabb szin-
tű tudás szülessen, melyre egyre nagyobb az 
igény, amelyek újabb és újabb feladatokat 
adnak nekünk (társadalmi szervezetek, ci-
vil összefogások, alapítványok működnek, a 
jászfényszaruiakat és a várost bemutató ki-
adványok születnek, nyári egyetemet tartot-
tunk, művésztelep működött...).

Jászfényszaru kis város, nem tűri a szétta-
goltságot, és nehezen viselné el a széthúzást 
(ebből kár keletkezne).

Persze az eltérő vélemények, a konstruktív 
kritika, a kellően alátámasztott igények is te-
ret nyernek a képviselők döntéseiben.

Gondolják csak végig, mit jelent az egy ház, 
egyház, egy közösség, összefogás...

Egyensúly és biztonság, helyi gazdaságfej-
lesztés, új munkahelyek mind-mind oldala-
kat igénylő kifejtendő kérdések lehetnének. 
Higgyék el, mindezek vezérelték munkánkat 
a ciklusban, például kamerarendszer, Start-
munka, Városkert, Ipari Park fejlesztés, Vál-
lalkozói Ház... stb.

Azt szeretnénk, hogy ide mindenki ha-
zavágyjon, és valójában ne is jusson eszébe 
innen elköltözni. Reméljük, a kiművelt em-
berfőknek újabb lehetőségeket tárhatunk fel. 
Az egyre magasabb színvonalú szolgáltatások 
növelhetik a Jászfényszaru iránt érzett elkö-
telezettséget.

A lakó- és gazdasági környezet, a rekreációs 
(sport, játszó, közösségi) terek, a természeti 
környezet fejlesztése, megóvása az alapja, hogy 
újabb álmokból tervek, majd valóság legyen.

Képviselőtársaimmal együttesen biztonsá-
gosnak ítéltük a termőföldvásárlásokat és az 
ingatlanokba történő befektetéseket. 

Mindezek szükségesek a további fejlesztési 
területek biztosításához. Erre példa a főtér-
projekt kezdése; egy terv megvalósítása idő-
igényes feladat, hiszen 2005-ben kezdődött 
a Rimóczi -ház megvételével, és lám-lám, ez 
már közel 10 éve történt.

A jövő fejlesztésének rendeljük alá azt, ami-
kor egy-egy ingatlanba fektetünk, vagy jelen-
tősebb területet vásárolunk, például az Ipari 
Park közelében, vagy jó termőhelyi adottsá-
gokkal rendelkező földet veszünk. Így készít-

jük már elő a következő európai uniós ciklus 
pályázati forrásainak reménybeli sikerét.

Szükségszerű, muszáj a lehető legtöbb kül-
ső forrást biztosítani a jászfényszarui fejlesz-
tésekre, felújításokra, mert az így megspórolt 
forintokat azokra a feladatokra fordíthatjuk, 
melyekre semmilyen külső forrás nem biz-
tosított, ámbár jogos helyi igények például: 
utak, járdák, plébánia felújítása stb...

A smart magyarul azt is jelenti, hogy okos. 
A Samsung Smart School (Samsung okos is-
kola) táblája tájékoztatja a diákokat, hallgató-
kat a Rimóczi-kastély előtt, és szinte felhívja 
a figyelmet a naprakész tudás, a folyamatos 
tanulás szükségességére.

És hogy Jászfényszarun ütköznek ezek az 
érdekek a generációk és más ügyek mentén? 
– Igen. A sorrend valamely feladatok meg-
valósításában minden képviselőtársamban 
és bennem is tartalmaz némi szubjektivitást. 
Jászfényszaru város fejlesztésében, stratégiai 
döntések meghozatalánál mindig megvan a 
minősített többség, a konszenzus. A megvá-
lasztott képviselők kétharmadának egyetérté-
se mindig megnyilvánul, a képviselő-testület 
teljes egyetértése is gyakori.

A belső igényességből fakadó épülés igénye 
vezérli mindannyiunk munkáját.

Köszönöm a választópolgárok bizalmát, 
amely lehetővé tette számomra, hogy kép-
viselhetem valamennyi jászfényszarui ember 
érdekét.

Számomra a demokrácia alapelve a többség 
akaratának érvényre juttatását jelenti. Úgy 
gondolom, hogy erre a feladatra olyan sze-
mélyt választ mindenki, aki képes érvényre 
juttatni a többség akaratát, és aki józan ítélő-
képesség birtokában minden nehéz helyzet-
ben képes a legjobb döntést meghozni.

A lakosság véleményének ismerete döntése-
im során meghatározó. A képviselői munka 
más kívülről nézve és más belülről látva. Min-
denki tudja, hogy a család életét csak a saját 
lehetőségekhez képest lehet és szabad elenged-
ni. Ez az elv vonatkozik városi témák rangso-
rolására is. A képviselői munka kompromisz-
szumok során, évek tapasztalatait alapul véve 
történik. Képviselőként a döntések előkészíté-
sére, társadalmasítására helyezek nagy hang-
súlyt. A szavazások során a város érdekeinek 
és saját lelkiismeretemnek kívánok megfelelni.

Nem csoportokban, hanem egészben, a 
város teljes lakosságában gondolkodom. Ter-
mészetesen az önhibájukon kívüli okok miatt 
lemaradottak támogatása, segítése kiemelt 
feladat számomra is. Bizottsági tagként a szű-
kebb szakterületemen az ifjúság és a közrendi 

(folytatás a 4. oldalon)

Győriné
Dr. Czeglédi Márta

Tóth Norbert

Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármester

Megkérdeztük a képviselőket…
Sorozatunk befejező részében közöljük a Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesterrel, valamint Tóth Norbert és Zsámboki Sándor 

képviselőkkel készült interjúkat. A polgármester asszonytól többek között azt kérdeztük, mik a tapasztalatai az elmúlt időszakot érintő 
jelentős jogszabályi változásoknak a közigazgatási munkában, az oktatás és a szolgáltatások területén, mi a titka a város látványos és 
folyamatos fejlődésének. A képviselőktől megkérdeztük, miért fontos számukra a közügyekbe való beleszólás, kiknek az érdekeit képvi-
selik elsősorban, milyen sikereket, kudarcokat éltek meg munkájuk során.
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(folytatás a 3. oldalról)
feladatok minél jobb ellátása, a fiatalok vá-
rosi környezetbe való beilleszkedése, egészsé-
ges életmód, szükség esetén a rehabilitáció, a 
drogprevenció az, ami nagyon nagy jelentő-
séggel bír a jövőben is. A közrend biztosítása 
során alapvető városi érdek a már meglévő 
kamerarendszer minél jobb kihasználása, 
ezzel a városlakók biztonságérzetének növe-
lése, az előforduló bűnesetek számának még 
jobban történő csökkentése, az esetek jobb 
százalékban történő felderítése.

A már meglevő városi eredmények elérése 
számomra siker. Itt azonban nem lehet meg-
állni, a munkát tovább kell folytatni. Tudom, 
hogy a korábbi évek során elért önkormány-
zati eredmények továbbviteléért felelősség 
terhel. Számtalan területen csupán egy meg-
kezdett folyamat látható jelenleg, ami a jö-
vőbe mutat.

Szeretném, ha az alternatív energiák fel-
használása városunkban is jobban elterjedne, 
ez munkahelyeket és a város számára bevételt 
teremthet. Már óvodáskortól szükségesnek 

látom a kétnyelvű oktatást, ami átnyúlhatna 
az iskolák alsó tagozatára is, lehetőséget te-
remtve ezzel gyermekeinknek a gazdaságban 
való jobb pozíciók elérésére. Itt már el is ér-
tünk a jövőbeni terveimhez. Ilyen a közössé-
gi busz, a helyi fényszarui termékek piaca, a 
Startmunka keretében előállított áruk piacra 
vitele is. A következő ciklusban szeretném 
valóra váltani terveimet a többi képviselővel 
egyetértésben.

Jó jászként a környező településekkel, em-
berekkel történő együttműködés és egymás 
segítése eddig is tennivalóim közzé tartozott. 
Sok civil kezdeményezésben vettem részt ak-
tívan, ezekből néhány a városunk jó hírnevét 
vitte országszerte. Helyi közélettel foglalkozó 
emberként a problémák megoldása a felada-
tom, egyeztetések, viták után, az itt lakók ér-
dekeit szem előtt tartva.

Személyes sikerként éltem meg, hogy az el-
telt esztendőkben a polgármester asszonnyal, 
mind pedig a képviselőtársaimmal eredmé-
nyes munkát tudunk végezni. Szeretném, 
hogy polgártársaim továbbra is bizalmukba 

fogadjanak, keressenek gondjaikkal, problé-
májukkal vagy megoldási javaslataikkal Jász-
fényszaru érdekében. Hiszem, hogy a jövő a 
gyermekeinkben rejlik, akik felnőve tovább 
alakítják és építik városunkat, akik felelős és 
tudatos nevelést és oktatást csak városunkban 
kapnak az itt élő nevelőktől, tanároktól, akik 
bennünket is tanítottak. Hiszem, hogy vá-
rosunk határmezsgyéjét átlépve Jászfényszaru 
jó hírét fogják öregbíteni, bárhol is képezzék 
magukat tovább.

Az elmúlt 12 évben, három önkormány-
zati ciklusban a pénzügyi, oktatási bizottsá-
gok tagjaként, a mostani ciklusban a kiter-
jedt feladatkörrel felruházott Pénzügyi, Jogi 
és Településfejlesztési Bizottság elnökeként 
számtalan kisebb-nagyobb súlyú döntés elő-
készítésében vettem részt, igyekezve aktív, 
kezdeményező módon segíteni a döntések-
ben megtestesülő kollektív akarat megformá-
lását. A képviselői munka szépségét számom-
ra a változatosság, a folyamatosan jelentkező 
újabb és újabb kihívások jelentik. A feladat 
nehézsége abban rejlik, hogy a jó lelkiisme-
rettel végzendő képviselői munkához elen-
gedhetetlenül szükséges a naprakész tudás 
és a felkészültség, melyek megszerzése egyre 
több energiát, több szakterületen való jár-
tasságot igényel. Hogyan térülhet meg a be-
fektetett energia? Úgy gondolom, a legfőbb 
eredmény, hogy bár az ország és a világ kö-
rülöttünk rengeteget változott, Jászfényszaru 
közössége mégis legtöbbször meg tudta talál-
ni a helyes irányt, képes volt véleményét, aka-
ratát választott képviselői útján érvényesíteni, 
és alapvetően egy kiegyensúlyozott fejlődési 
pályán tartani a várost. Hiszem és remélem, 
hogy a közösség tagjaként – minden gond 
dacára – hozzá tudtam tenni valamit ahhoz, 
hogy büszkék lehessünk Jászfényszarura.

Jászfényszaru egy olyan sokszínű közösség, 
amelyet – mivel benne élek – nehezen tudnék 
tudományos alapossággal társadalmi csopor-
tokra bontani. Úgy gondolom, mindenkire 
figyelni kell, minden jelzés fontos. Érdeklő-
désem egyik fő területe – ami jóformán min-
denkit érint – a fejlődés kulcsát és alapját rej-
tő helyi gazdaság erősítése, az ipari parkunk 
fejlesztésével fémjelezhető munkahelyterem-
tés. Talán gyermekeim hatnak rám, hogy fo-
gékony maradjak a fiatalokat érintő gondok-
ra, akár az oktatás, kulturális vagy sportolási 
lehetőségek terén. Szüleim generációjának 
példája figyelmeztet az egészségmegőrzésre, 
az idősödők életének segítésére. A kulturális 
sokszínűség segít abban, hogy szívvel tudom 
támogatni a civil közösségek tevékenységét 
és az egyház közösségszervező munkálkodá-
sát. Fényszarun az emberek – akár naponta 
többször is – megállítanak, kérdeznek, véle-
ményt osztanak meg velem, sőt megteszik a 
legfontosabbat, elmondják, hogyan lehetne 
másként, picit jobban tenni, sőt akár részt is 
képesek vállalni benne.

Ez az, ami erőt és új gondolatokat ad nap 
mint nap, köszönet érte mindenkinek! Kép-
viselői feladataim során elképzeléseim javát 
sikerült a kollektív döntéshozatalok során 
érvényesíteni, a legnagyobb súlyú döntések 
pedig többnyire teljes egyetértésben születtek. 
Szívemhez legközelebb állnak azok a dönté-
sek, amelyek ötletének gazdája lehettem vagy 
bábáskodhattam létrehozásukkor. Így örülök, 
hogy megújult, új, fiatalos arculattal felvérte-
zett honlapunk mellett közösségi oldalunk is 
felnőtt. Apró, de fontos gesztus a szabadon el-
érhető internet a közösségi tereken, de az ősz-
szel induló fásítási program sikerét is nagyon 
várom. Büszke vagyok, hogy a nagy beruházá-
sok mellett az aprókra is jutott energia, hiszen 
ezek is sokunk életét teszik könnyebbé, kom-
fortosabbá, legyen az felújított járda vagy isko-
laudvar burkolása és még sorolhatnám. A nagy 
projektek közül pozitív üzenete miatt a ma-
napság a végéhez közeledő Egészségház-felújí-
tást tartom a legfontosabbnak. A mindenkori 
gazdálkodás stabilitását szem előtt tartva né-
hány már előkészített fejlesztés megvalósítása a 
következő évek feladata marad. Szerettem vol-
na, ha elkezdhetjük az új óvoda építését vagy 
az idősek otthona fejlesztését, de be kellett 
látnom, hogy meg kell várnunk az ezekhez be-
vonható külső forrásokat, a változó jogszabályi 
háttérben jövőbeni üzemeltetésük forrásait. A 
fejlesztések kapcsán eddig létrehozott és meg-
lévő értékek gazdaságos működtetése, felelős 

megőrzése nehezebb feladat, ezen a területen 
még van bőven tennivaló. Az eddigi értékek 
megőrzése mellett nekünk döntéshozóknak is 
folyamatosan meg kell tudni újulni. A mun-
kahelyek teremtésének ösztönzése mellett az 
áthúzódó fejlesztések (óvoda, idősek otthona, 
fedett sportlétesítmény) folytatása, a közszol-
gáltatások minőségi fejlesztése (járda-felújítási 
program, hulladékkezelés, víz- és szennyvízhá-
lózat rendben tartása) és a környezettudatos 
település felé megtett kezdeti lépések követ-
kezetes folytatása talán a legfontosabbak (gon-
doljunk akár a megújuló energiák hasznosítá-
sára, a takarékos energiafelhasználásra, akár a 
helyben történő élelmiszertermelésre).

A sorozatot szerkesztette: Sugár Istvánné

Zsámboki Sándor

Tóth Norbert

Zsámboki Sándor

Megkérdeztük a képviselőket…
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Az új aljegyző bemutatkozása
Dr. Sándor Mátyás vagyok, 2014. július 24. 

napjától a Jászfényszaru Város Önkormány-
zat aljegyzője. 

1987 októberében születtem Sándor Sándor 
és Tóth Éva gyermekeként Márta és Márton 
között másodikként. Már gyermekéveimben 
komoly szerep jutott a római katolikus vallás-
nak, így 10 éves koromtól a jászfényszarui ál-
talános iskolát elhagyva a gödöllői Premont-
rei Szent Norbert Gimnáziumban folytattam 
tanulmányaimat. Az érettségit követően a 
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Karán szereztem meg diplomámat.

Az egyetemi tanulmányaim befejezését 
megelőzően létesítettem köztisztviselői jog-
viszonyt szülővárosom, Jászfényszaru ön-
kormányzatával. Szerettem volna azonban 
kipróbálni magam más munkakörökben, 
illetve betekintést nyerni más munkakörnye-
zetekbe is. Az előbbi döntésemmel összhang-
ban ügyvédjelöltként dolgoztam Budapesten 
egy elsősorban ingatlanjoggal, társasági jog-
gal, családjoggal és büntetőjoggal foglalkozó 
ügyvédi irodánál, mellyel párhuzamosan fel-
sőfokú angol nyelvvizsgát tettem.

Ezt követően a JNSZMKH Munkaügyi 
Központja állásügynökeként folytattam pá-
lyámat, ahol visszatérhettem a Jászságba, 
melynek munkaerő-piaci és gazdasági hely-
zetéről beható ismereteket szerezhettem, 
valamint tanulmányozhattam a központi 
közigazgatás működési mechanizmusait és 
vezetési eszköztárát. Az itt töltött idő alatt el-
mélyítettem közigazgatási jogi ismereteimet, 
melyből eredményes szakvizsgát tettem.

Bízom benne, hogy az önkormányzati hi-
vatal aljegyzőjeként sikerül szolgáltatásaink 
színvonalának emelése mellett a folyamato-
san változó jogi szabályozás által kialakult 
új önkormányzati szerepkörben segítséget 
nyújtanom dr. Voller Erika jegyző számára 
ahhoz, hogy az ügyfélközpontú közigazgatás, 
valamint a hatósági jogkörök háttérbe szoru-
lásával egy időben előtérbe kerülő városma-
nagement típusú jegyzői tevékenység telepü-
lésünkön is maradéktalanul megvalósuljon.

Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy az 
önkormányzat az aljegyzői pályázaton fiatal 
korom ellenére elismerte szakmai felkészült-
ségemet, és törekedni fogok arra, hogy hiva-

tali időmet Jászfényszaru lakosainak mara-
déktalan megelégedésére kamatoztathassam.

Dr. Sándor Mátyás aljegyző

Dr. Sándor Mátyás

Önkormányzati választás 2014
Tisztelt Választópolgárok!
A köztársasági elnök 270/2014. (VII.23.) 

KE. határozatával a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek általános vá-
lasztását 2014. október 12. napjára tűzte ki.

A képviselő-testület 2014. augusztus 6-i 
ülésén megválasztotta a Helyi Választási Bi-
zottságot (HVB), a HVB tagjai az alakuló 
ülésen megválasztották a tisztségviselőket, 
így a bizottság összetétele a következők sze-
rint alakult: A HVB elnöke Varga Ferencné, 
elnökhelyettese Rusai László Gábor, tagja 
Czeglédi Gabriella Klára, póttagjai Dobák Já-
nosné és Kocsis Edina jászfényszarui lakosok.

A Helyi Választási Bizottság Jászfénysza-
ru, Szabadság tér 1. szám alatt a Városházán 
működik. A helyi önkormányzati képvise-
lők és polgármesterek általános választásával 
kapcsolatosan értesítjük a Tisztelt Választó-
polgárokat, hogy Jászfényszarun a központi 
névjegyzékben szereplő választópolgárok szá-
ma 2014. augusztus 15-én 4.668 fő, így pol-
gármesterjelölt településünkön az lehet, akit 
a választópolgárok legalább 3 %-a (legalább 
141 fő) jelöltnek ajánlott. 

Egyéni képviselőjelölt az lehet, akit a tele-
pülés választópolgárainak 1 %-a (legalább 47 
fő) jelöltnek ajánlott. Egyéni önkormányzati 
képviselőjelöltet és polgármestert ajánlani 
2014. augusztus 25-e és szeptember 8-a 
között kizárólag a Helyi Választási Irodában 
a jelöltek vagy jelölő szervezetek által igényel-
hető ajánlóíven lehet. 

Az ajánlóívek sorszámozottak és hitelesítő 
bélyegzővel ellátottak, és az átadásuk átvételi 
elismervény ellenében történik. Az ajánló-
íven az ajánlást gyűjtő személy nevének és 
aláírásának is szerepelni kell. Az ajánlóívre fel 
kell tüntetni az ajánló választópolgár családi 
és utónevét, anyja nevét, lakcímét, személyi 

azonosítóját. Az ajánlóívet a választópolgár 
saját kezűleg írja alá, de az adatait más is ráve-
zetheti az ajánlóívre. A választópolgár jelölési 
fajtánként több jelöltet is ajánlhat, egy jelöl-
tet azonban csak egy ajánlással támogathat. 
Az ajánlás nem vonható vissza. Fontos, hogy 
az ajánló adatai a személyi okmányában levő 
írásmód alapján hibátlanul kerüljenek fel az 
ajánlóívre, mert ellenkező esetben ajánlása 
érvénytelen lesz. A jelöltet legkésőbb 2014. 
szeptember 8-án 16 óráig lehet bejelenteni 
– megfelelő ajánlást tartalmazó ajánlóívek le-
adásával együtt – a Helyi Választási Irodában.

A Helyi Választási Iroda a Városháza föld-
szintjén az anyakönyvi irodában hétköznap 
az önkormányzati hivatal teljes munkaidejé-
ben és pénteki napokon 16 óráig működik. 

A választások előkészítésével, lebonyolításá-
val kapcsolatos jogi szervezési, informatikai 
tájékoztatás, felvilágosítás kérhető az 57/520-
121-es és az 57/520-109-es telefonszámo-
kon. Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgá-
rokat, hogy a Nemzeti Választási Iroda 2014. 
október 12. napjára kitűzte Jászfényszarun a 
roma települési nemzetiségi önkormányza-
ti képviselők választását, azonban jelenleg a 
roma nemzetiségi önkormányzati névjegy-
zékben nem szerepel annyi választópolgár, 
amennyi a választás érvényes és eredményes 
lebonyolításához szükséges. 

Fontos tudnivaló, hogy a roma nemzetiségi 
önkormányzati névjegyzékbe azt a választó-
polgárt fel kell venni, aki legkésőbb 2014. 
szeptember 26-án 16 óráig benyújtott kérel-
me alapján szerepel roma nemzetiségi válasz-
tópolgárként a központi névjegyzékben. 

Kérjük, amennyiben a választásokkal kap-
csolatban kérdésük van, keressék bizalommal 
a Helyi Választási Iroda munkatársait.

Helyi Választási Iroda

Programajánló
Augusztus

23. 19.00 Szombat esti mulató
  a Sportpályán
  Fényszarui Ló-Barát Egyesület
28.  Őszirózsa Nyugdíjasklub
  kirándulása Budapestre 
30. 18.00 Nyáresti zene a Pagodában
  – Áldás Együttes népzenei
  és folk-rock koncertje
31.  FÉBE – kirándulás Palócföldre:
  Mohora, Tolnay Klári Emlékház

Szeptember
6. 18.00 Nyárbúcsúztató koncert
  – tábortűz sztárvendéggel
7.  Tanévnyitó szentmise
7.  3+1 Vadnyugati próba
  gyermekeknek
  a művelődési ház parkjában
13. 16.30 CNÖ
  – Jótékonysági műsoros est
  a művelődési házban 
13. 20.00 Cigánybál – CNÖ
14.   Szent Kereszt búcsú
18.   Őszikék nyugdíjasklub
  kirándulása Vácra,
  Márianosztrára
20. 15.00 Kulturális örökség napja,
  megemlékezés a helytörténeti
  gyűjteménynél, helytörténeti
  pályázat meghirdetése – FÉBE
  Tóth Tibor: Jászfényszaru közté-

ri látnivalói c. könyv bemutatója
20. 16.00 A Bibliakör vendége Kubinyi Ká-

roly lelkész a művelődési házban
21.   Nyitott Templomok Napja,
  benne Várnagy-Farkas koncert
  a templomban
28.  Lumina Cornu klubnap
30.  magyar népmese napja
  a könyvtárban
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Kulturális Örökség Napja Jászfényszarun

Olvassunk együtt! Olvasótábor a könyvtárban

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete az általa 
alapított Jászfényszaruért Alapítvány 2014. 
szeptember 20-án (szombaton) délután 15 
órakor a Kiss József Helytörténeti Gyűjte-
ménynél (eső esetén a koszorúzás után Vá-
rosháza Dísztermében) ünnepséget rendez. 

Az ünnepségen emlékezzünk – születésé-
nek 90. évfordulója alkalmából – Kiss József 
(1924-1989) tanár és helytörténeti kutató 
munkásságára, az általa létrehozott Kiss Jó-
zsef Helytörténeti Gyűjtemény fennállásá-
nak 30 éves jubileumára. Megkoszorúzzuk 
a gyűjtemény homlokzatán lévő Kiss József-
emléktáblát. 

Az ünnepségen kerül bemutatásra a FÉBE 
legújabb kiadványa Jászfényszaru kulturális 
és természeti értékei című könyv.

A helytörténeti könyvet szeretettel ajánljuk 
születésének 90. évfordulója alkalmából Kiss 
József tanár, helytörténeti kutató emlékének. 
Az ünnepségen résztvevők családonként té-
rítésmentesen megkapják az új kiadványt.

Az évfordulók kapcsán hagyományte-
remtő céllal Dr. Palla Gábor közgazdász, 
FÉBE tag, volt Homok-tanyai diák kez-
deményezésére az I. díj szponzorálásával 
az általános iskola 7. 8. osztályos tanulóinak 
az ünnepségen pályázatot hirdet, melyhez a 
Jászfényszaruért Alapítvány és Jászfényszaru 
Város Önkormányzata is csatlakozik. 

Városunk érdeklődő lakosságát – a rendező 
szervek – szeretettel várják az ünnepségre.

Tóth Tibor

Idén 2. alkalommal került megrendezésre az olvasótábor. Ebben az 
évben két könyvet kellett előzetesen elolvasni: Edmondo De Amicis 
Szív és Natalie Babbit Örök kaland című regényét. Gyuricza Ivett 
magyartanár-drámapedagógus vezetésével 8 gyerek vágott bele idén 
a kalandba. Első nap csapatépítés volt bemelegítő játékokkal, délután 
pedig megnézték a gyerekek az Örök kaland filmes adaptációja. Ked-
den kiránduláson vettek részt, Terény ( Hunnia Csipkemúzeum) és 
Mohora (Tolnay Klári Emlékmúzeum, Mauks Ilona Emlékház) volt a 
célállomás. A kirándulás célja nem feltétlenül az ismeretszerzés, sokkal 
inkább a kellemes kikapcsolódás, az elmélyülés, közös élmény, spon-
tán helyzetekkel való találkozás volt. Így ismerkedtünk meg Veronka 
nénivel Terényben, aki 93 évesen is a templom harangjainak megszó-
laltatója, kedvessége, önazonossága maradandó nyomot hagyott ben-
nünk. Szerdán az Örök kaland című könyv feldolgozása, csütörtökön 
pedig a Szív volt a feladat, mindkét nap kiegészült könyvtári órával és 
kézműveskedéssel is. Pénteken összegzésre kerültek a heti élmények, 
feladatok, jövőbeli elvárások, mindenki vett magához olvasnivalót, 
majd fél 5-kor bezárult a jelképes tábori kapu, azzal az őszinte kíván-
sággal, hogy jövőre, veletek, ugyanitt (illetve fenn a könyvtárban:)!

Mi, könyvtárosok szeretnénk idén is megköszönni a szülők belénk 
vetett bizalmát, hogy elengedték gyermekeiket a könyvtárba, az olva-
sótáborba. Számunkra nagyon fontos, hogy megszólítsuk a családo-
kat, ebben az évben pedig a kamasz korosztály az abszolút favorit. :) 
Igyekszünk minden lehetőséget biztosítani, hogy az olvasás szeretete 
velük maradjon a kamaszkor kacskaringós útjain is, hogy a könyvéh-
ségüket ebben az intézményben csillapítani tudják, hogy a kérdéseikre 
a megfelelő válaszokat kapják, és hogy biztosak legyenek benne, hogy 
a könyvélmény és a tudás olyan dolog, amit nem vehet el tőlük senki.

Nagy Ildikó könyvtáros

Régi használati tárgyak a Kiss József Helytörténeti Gyűjteményben. Fotó: Fébe-archívum
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Teramóban jártunk…

Kínában jártam…

Az olaszországi Teramóban évente megren-
dezésre kerülő Coppa Interamnia kézilabda 
világfesztiválon 1994 óta vesznek részt jász-
berényi csapatok. Idén már 42. alkalommal 
randevúztak egymással a világ minden részé-
ből érkezett együttesek július 06–12 között. 
A jászberényi csapatot a 18 év alatti és 18 év 
feletti kategória női együttese képviselte.

A 18 év alattiak csoportjába 10 csapat neve-
zett, így A-B csoportmegosztásban a lányok 
az A-ba kerültek, ahol ellenfelük a francia, 
olasz és 2 dán csapat volt. Két nyert, egy dön-
tetlen és egy kikapott meccs után az azonos 
pontszámmal (7-7) lévő dán TVIS KFUM 
együttessel szemben, a több lőtt gól száma 
miatt, a lányaink csoportharmadikok lettek, 
így sajnos nem jutottak tovább. 

A 18 év felettiek csoportjába 3 dán, olasz, 
tibeti és a jászberényi magyar csapat került. 
A hazai együttes remekül szerepelt, 3 nyert 
és 2 vesztett mérkőzést játszott. Az elődöntő-
be jutás drámaira sikerült a dán VSH 2002 
ellen. A rendes játékidő vége döntetlen ered-
ményt hozott, majd a 2*5 perces hosszabbítás 
is szintén döntetlenre végződött. Ezután jött 
a hetes párbaj, amiben a magyar lányok ered-
ményesebben szerepeltek, így ezzel a győze-
lemmel bejutottak a döntőbe, a FURESOE 
HB dán csapat ellen. Sajnos a döntőt a fárad-
hatatlan dán együttes nyerte, így másodikok 
lettünk a Coppa Interamnia tornán. A mi-
einknek azonban nem kellett búslakodni, 
hiszen ebben a mezőnyben a maximumot 
hozták ki magukból.

Jászfényszarut 3 játékos képviselte: Borbély 
Evelin, Sápi Evelin, Sulyok Flávia.

A záróünnepség előtti napon megrendezésre 
szokott kerülni a Miss & Mister Interamnia 
World Cup verseny, amelynek győztese, Miss 
Interamnia, egy magyar lány, Szőke Fanni 
(Jászberény), illetve Mister Interamnia egy 
indiai fiú lett. A mérkőzések mellett termé-
szetesen a résztvevőknek jutott ideje arra 
is, hogy Olaszországgal ismerkedhessenek. 
Jártak Velencében, Rómában, aquaparkban, 
Giulianovában, San Marinóban, Riminiben. 
A csapatokat iskolákban lévő tantermekben 

és tornatermekben szállásolták el. A nyitó- és 
záróünnepség egy hatalmas élmény mind a 
játékosok, szurkolók és mind a helyi lakosok 
számára. Idén 4 kontinensről 27 ország kép-
viselte magát a tornán, illetve 15 országból 
érkeztek a játékvezetők, köztük Magyaror-
szágról is.

A fiatalokat szeretnénk buzdítani, hogy 
még jobban felismerjék a sport fontosságát. 
Nemcsak az egészségük és a sport okozta örö-
mök miatt, hanem a csapatszellem növelése 
és a barátságok, ill. nemzetközi barátságok 
létrejötte miatt is. Sulyok Flávia

Tavaly már beszámoltunk arról, hogy Tusor Anitának, az ELTE böl-
csészkari hallgatójának lehetősége van az Erasmus-ösztöndíj keretein 
belül Hollandiában tanulni egy szemesztert. Ezt követően ebben az 
évben a Konfuciusz-ösztöndíj támogatásának köszönhetően esélye 
volt eljutni Kínába egy fél évre. Anita felsőfokon beszéli az angol nyel-
vet, illetve középszinten a kínait, így nem okozott neki nehézséget az 
idegen országokban való kommunikáció. Az egyetemre járó lánynak a 
tanuláson kívül rengeteg lehetősége volt jobbnál jobb élmények meg-
tapasztalására is az ottlét alatt, és beszélgetésünk során igyekeztem őt 
mindenről kikérdezni.

„Kína teljesen más, mint Magyarország. Az első napok nehézkesen 
indultak, mivel minden ismeretlen volt számomra, sokan megbámul-
tak és lefényképeztek, mivel látták rajtam, hogy nem voltam helybéli, 
ezáltal kommunikációt is nehezebben kezdeményeztem a helyiekkel, 
de pár nap múlva ezeket az akadályokat sikeresen legyőztem. A szál-
lásom a helyi kollégiumban volt, amely külföldi diákok részére volt 
fenntartva, és az osztálytermünk is ott volt. Egyik legnagyobb megle-
petésemre egy kínai család lehetőséget kínált, hogy tanítsam angolul 
a kislányukat, amelyet örömmel el is fogadtam, mivel tudtam, hogy 
milyen fontos a kínai szülőknek gyermekük nyelvoktatása. Rengeteg 
újdonságot tapasztaltam a mi hazai viszonyainkhoz képest, különösen 
a gasztronómiát és a közlekedést illetően. Bejártam Shanxi és Szecsuán 
tartományokat, illetve a fővárost, Pekinget. A legjobban Szecsuán tet-
szett, ahol a világ 2. legszebb nemzeti parkjának tartott Jiuzhaigou 
Nemzeti Parkot és a szintén lenyűgözően szép Huanglong Nemzeti 
Parkot is körbejártuk a barátaimmal. Az ottani kultúra is magával raga-
dott, többek között a Sárkányhajó Fesztivál és egyéb kulturális esemé-
nyek. A családommal webkamera segítségével tartottam a kapcsolatot, 
de az utolsó hónapban már számoltam a napokat, hogy újra láthassam 
őket. Életem egyik legnagyobb élménye volt ez az utazás, és tervezem, 
hogy egy év múlva újra kiutazom ebbe a csodálatos országba.”

Az interjút készítette: Voller Klaudia
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Penczner Pál-díj 2014
Az alapítvány kuratóriuma még decemberben eldöntötte, a mostani dí-

jat a legjobb felvételi eredményt elért tanulónak adja majd át a ballagási 
ünnepségen. A felvételik lezajlása után megtudtuk az eredményt, és így 
Pál Zsófia 8.a osztályos tanulónak ítéltük oda az idei Penczner Pál-díjat. 
Osztályfőnöke Vargáné Dobák Tünde. Zsófi nem csak a felvételin ért el ki-
váló eredményt. Az alábbi felsorolásból kiderül, számos területen eredmé-
nyesen képviselte iskolánkat. Negyedik osztályos kora óta minden évben 
indult a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen Jászberényben. Eredményesen 
vett részt levelezős angol-, matematikaversenyen, Könyvcimborák Klubja 
olvasási versenyen, Kenguru Matematika Versenyen. Hatodik osztályban 
2. helyezést ért el a Kalmár László Országos Matematikaverseny megyei 
döntőjén. A Hevesy György Országos Kémia Verseny megyei döntőjén 
hetedikben 5., nyolcadikban 4. lett. Nyolcadikban a Bajza József Gimná-
zium matematikaversenyén döntős. A Szegő Gábor Megyei Matematika-
versenyen 13. lett. Elsős kora óta táncol. Bemutatókon, páros- és formá-
ciós versenyeken szerepelt eredményesen a nyolc év alatt. Városi és iskolai 
ünnepségek állandó szereplője volt.

Gratulálunk és további szép sikereket kívánunk!
A Penczner Pál Alapítvány Kuratóriuma

A Kiss Tamás Autó Bt. pályázatot nyújtott be az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési – Darányi Ignác Terv LEADER-program Helyi Vál-
lalkozók támogatása intézkedési célterületre, melynek keretein belül 
egy új kotró-rakodó gépet és egy új targoncát sikerült megvásárolni. 
Jászfényszaru településen az ipari parkban a Samsung gyár szomszéd-
ságában működik vállalkozásunk, mely évek óta szoros kapcsolatban 
van a világszerte elismert és ismert társasággal, mely tökéletesen de-
monstrálja a multiplikátor hatás sikerét. Azaz, amikor a gazdasági fo-
lyamatok egymást indítják be, és a meglévő vállalkozások köré további 
kapcsolódó szolgáltatásokra lesz igény, amely a társadalmi folyama-
tokra is komoly pozitív hatással van a népességmegtartás és a helyben 
maradás tekintetében. Cégünk évek óta szorosan együttműködik a 
gyár tevékenységével kapcsolatos raktározási, területelőkészítési mun-
káiban, a Jászfény Kft.-vel partnerségben. Családi vállalkozásunkra a 
gazdasági sokszínűség és a diverzifikáció a jellemző. A raktározási fo-
lyamatok évek óta egyre nagyobb terheket rónak társaságunkra, folya-
matos fejlődés szükséges, hogy lépést tartsunk piaci pozíciónk megőr-
zéséért. Ahhoz, hogy a cégünk továbbra is alkalmas legyen arra, hogy 
kiszolgálja partnereit, szükségesnek láttuk egy targonca beszerzését és 
egy kotró-rakodó gép üzembe állítását.  Az új gépekkel a tevékeny-
ségünket diverzifikálhatjuk, további szolgáltatásokat tudunk nyújtani 
meglévő és leendő ügyfeleink részére. Cégünk továbbra is várja gépjár-
mű-átvizsgálás, műszaki vizsgáztatás kapcsán meglévő és új ügyfeleit.

Infó: Kiss Tamás Autó Bt.
5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1190/11 hrsz. Telefon: 57/424-333 

A pályázat utófinanszírozásos, a kifizetési kérelmünk benyújtásra ke-
rült a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére.

Középen Pál Zsófia

Népességi adatok
Lakónépességre vonatkozó adatok 2013. december 31-én

Korcsoportos bontás – Jászfényszaru

 Korcsoport Férfi Nő Összesen
 0 –3 116 72 188
 4 – 6 83 87 170
 7 – 14 233 225 458
 15 – 18 121 108 229
 19 – 62 1.711 1.723 3.434
 63 – 418 722 1.140

 ÖSSZESEN 2.682 2.937 5.619

Állandó lakosságra vonatkozó adatok 2013. december 31-én
Korcsoportos bontás – Jászfényszaru

 Korcsoport Férfi Nő Összesen
 0 –3 113 73 186
 4 – 6 82 88 170
 7 – 14 234 226 460
 15 – 18 132 123 255
 19 – 62 1.752 1.760 3.512
 63 – 422 726 1.148

 ÖSSZESEN 2.735 2.996 5.731



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2014/8 9

SAJtóköZLemÉNY

GYeRmekVÁLLALÁS ÉS kiSGYeRmekeS mUNkAVÁLLALók
tÁmOGAtÁSA VALóSULt meG A RUGALmAS mUNkAFORmÁk kiALAkítÁSÁVAL

JÁSZFÉNYSZARU VÁROS öNkORmÁNYZAtNÁL

A munkavállalás és a családi élet összehangolása

A TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0826, „Rugalmas munkahelyek” elnevezésű pályázati projekt keretében az önkormányzat 
14.870.392 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Jászfényszaru Városa Önkormányzatánál nagy arányban 
dolgoznak nők, akiket különösképpen érint a munkahelyi kötelezettségek, munkavállalás, valamint a magánélet, háztar-
tásvezetés és gyermekvállalás problémamentes összehangolásának szükségessége. Ezért az önkormányzat indokoltnak 
érezte, hogy támogassa a kollégák munkájának és magánéletének összehangolását, továbbá elősegítse a kisgyermekes 
munkatársak munkába való zökkenőmentes visszatérését. A projekt során az önkormányzat munkatársai olyan képzéseken 
vehettek részt, mint az érzékenyítés, mely négy képzési napból épült fel, és segítségével a munkatársak együttműködési 
készsége hatékonyságának javítása volt a cél. A munkavállalók több napon keresztül vehettek részt konfliktusfeltáró és 
megoldást javasló képzésen, mely során konfliktuskezelési technikákat sajátíthattak el. A motivációs erők feltárása egy-
napos képzésen a résztvevők motiválhatóságát, motiváltságát vizsgálták meg közelebbről. A „Munka és értékszemléleti 
kérdések a munkahelyen” című képzésen az egyéni értékek és munkavégzési értékek kerültek feltárásra.

Jászfényszaru Város Önkormányzata szükségesnek érzi, hogy képzések segítségével javítani tudja a munkatársak együtt-
működési készségét, ezzel is megkönnyítve a mindennapi munkavégzést. A gazdasági helyzet indokolttá tette, hogy az 
önkormányzat hatékonyságának növelését a náluk dolgozó munkatársak elégedettségének növelésében keressék. A kép-
zések célja volt továbbá az is, hogy a munkatársak nyitottabbá váljanak a rugalmas foglalkoztatási formák iránt, és befoga-
dóan viszonyuljanak azon munkatársakhoz, akik részmunkaidőben vagy egyéb távmunkában dolgoznak, illetve, hogy az új 
munkastílus elfogadásra kerüljön a teljes időben foglalkoztatottak számára is.

Ezen pályázat lehetőséget adott az önkormányzatnak arra, hogy a fenti képzésekben résztvevők szociális érzékenységét 
tovább fejlessze, és a mindennapokban hasznos tudáshoz juttassa őket.

Urbán Csaba
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
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Gasztronómia a VII. Tarlófesztiválon

Az augusztus 2-ai VII. Tarlófesztiválhoz kapcsolódóan a Fényszaruiak 
Baráti Egyesülete kenyérsütő versenyt hirdetett. Nevezni odahaza ke-
mencében, sütőben, kenyérsütő gépben készült házi kenyérrel lehetett. 

A háromfős szakmai zsűrit Galicz István élelmiszeripari mérnök-
tanár, a Fejedelmi Pékrend alapító tagja vezette. Egy kenyér érkezett 
Jászberényből a versenyre. 

Égető Tünde Jászberényből négymagos kenyerével a zsűritől a max. 
50 ponttal szemben 46 pontot szerzett, ezzel első helyezést és 3.000 Ft 
értékben vásárlási utalványt kapott. Az elmúlt évben rozskovászos házi 
kenyerével vitte el a pálmát. A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a VII. 
Tarlófesztiválhoz kapcsolódóan „Aratóétel főzőversenyt”-t hirdetett 

két kategóriában – 1. gulyás, 2. pörkölt (bármilyen körettel) –, amely 
egy tál étel elkészítését jelentette. 

A főzéshez szükséges minden anyagot, eszközt a nevezőnek kellett 
biztosítani. 

A háromfős ítészek elnöke Csízi Sándor, az országos halfőző verseny 
örökös bajnoka volt. A zsűri kategóriánként hirdetett eredményt. A 
szokásosnál kisebb volt az érdeklődés hat nevezés történt, a helyi ne-
vezőkön túl Alattyánról, Jászberényből, Jászkarajenőről, Zakliczynből 
(Lengyelország) is volt egy-egy főzőcsapat. Az első három helyezett 
kategóriánként vásárlási utalványt és oklevelet kapott.

Gulyás kategóriában:
I. helyezett Zakliczyn hölgyekből álló csapata
II. helyezett a helyi „bombázók” csapata
III. helyezett az aranyásók ebédjével Jászberényből Horváth 

Ginetta lett.
12, 8 és 5 ezer Ft értékben részesültek vásárlási utalványban
és oklevélben.

Pörkölt körettel kategóriában:
I. helyezett Jászkarajenő Polgármesteri Hivatal csapatának kör-

mös csülökpörköltje
II. helyezett Jászfényszaru Városi Polgárőrség csapatának pince-

pörköltje
III. helyezett a Zagyva menti betyárok, Alattyán csapatának pász-

tortarhonyája lett.
Az első helyezettek 12 ezer, a második helyezettek 8 ezer, a harmadik 
helyezettek 5 ezer forint értékben részesültek vásárlási utalványban 
és oklevélben.

Tóth Tibor

A zakliczyni hölgyek csapata átveszi a díjat. Fotó: Jenes Fruzsina

Immáron 6. alkalommal került megrendezésre a Múzeumok Éjsza-
kája rendezvény a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár rende-
zésében. Ebben az évben a gyógynövények, fűszerek, a népi gyógyászat 
volt a központi téma. Színes, tartalmas program várta az érdeklődőket. 
Az este programjai a teljesség igénye nélkül:

· kézműveskedés gyerekeknek, szörp és fröccs kocsma, jósda
· a Csillaghúr együttes gyerekműsora
· családi vetélkedő
· Iza kincsesboltjának gyógytea bemutatója, kóstolással egybekötve
· süteménysütő verseny (1. helyezett: Rusainé Tóth Terézia kapros-

túrós lepénye)
· zenés vacsora (gyümölcsleves és fűszeres sertésragu nokedlivel), 

közreműködött Báder Ernő és zenekara (remek nyáresti hangula-
tot varázsoltak idén is)

· a debreceni Sárkánylányok Kelta varázs című vérpezsdítő műsora
· tűzgyújtás, gyógynövényfüstölés, tűzugrás és táncház
Nagyon köszönjük az önkéntesek, jólelkű emberek segítségét, krea-

tivitását, együttműködését. Nélkülük nem létezhetne ez a rendezvény 
ilyen formában. A siker és az elismerés immár hatodik éve közös!

Köszönjük! Nagy Ildikó könyvtáros · Fotó: Karizs Evelin

A következő tanulságos kis tanmese jelent meg 2014. május 25-én 
az Új Ember katolikus hetilapban, melyet most szeretnénk megosztani 
minden olvasóval.

- Te hiszel a születés utáni életben?
- Természetesen. A születés után valaminek következnie kell. Talán 

itt is azért vagyunk, hogy felkészüljünk arra, ami azután következik.
- Butaság, semmiféle élet nem létezik a születés után. Egyébként is, 

hogyan nézne ki?
- Azt pontosan nem tudom, de biztosan több fény lesz ott, mint itt. 

Talán a saját lábunkon fogunk járni, és majd a szánkkal eszünk.
- Hát ez ostobaság! Még hogy lábon járni? És szájjal enni! Nevet-

séges, hiszen mi a köldökzsinórunkon keresztül táplálkozunk. De 
mondok én neked valamit: a születés utáni életet kizárhatjuk, 
mert a köldökzsinór túlságosan rövid.

- De, de valami biztosan lesz. Csak valószínűleg minden egy kicsit 
másképpen, mint amihez itt hozzászoktunk.

- De hát onnan még soha nem tért vissza senki! A születéssel az élet 
egyszerűen véget ér. Különben is, az élet nem más, mint örökös 
zsúfoltság a sötétben.

- Én nem tudom pontosan, milyen lesz, ha megszületünk, de min-
denestre meglátjuk a mamát, és ő majd gondoskodik rólunk.

- A mamát? Te hiszel a mamában? És szerinted ő mégis hol van?
- Hát mindenütt. Körülöttünk. Benne és neki köszönhetően élünk. 

Nélküle egyáltalán nem lennénk.
- Ezt nem hiszem! Én soha, semmiféle mamát nem láttam, tehát 

nyilvánvaló, hogy nincs is.
- No, de néha, mikor csendben vagyunk, halljuk, hogy énekel, és 

azt is érezzük, ahogy simogatja körülöttünk a világot. Tudod, én 
tényleg azt hiszem, hogy az igazi élet még csak ezután vár ránk…

A mostani rohanó világban álljunk meg egy percre, és gondoljuk át, 
mire is akarja felhívni a figyelmünket a cikk írója!

Egyházközségi médiacsoport

Egy fűszeres este a tájházban
VI. Múzeumok Éjszakája

Két magzat beszélget
az anyaméhben
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ANNO
Egy gyermek megfigyelései és tapasztalatai az 1930-as években VII.

A Kertész nagyszülői ház maga volt szá-
munkra a csoda, az elízium, a szeretet és meg-
értés tökéletes otthona. Hat ablak a házon, 
hat gömbakácfa a ház előtt. A főutcán, a Rá-
kóczi úton farácsos kerítés mögül nagyanyám 
kedves virágai kandikáltak ki az utcára: flox, 
verbéna, tátika és Jézus szíve virág. Kicsit bel-
jebb, a ház udvar felőli részén nagyon széles 
gang piros-fehér nagy kőkockával kellette 
magát. Az egészet teljes hosszában felfuttatott 
szőlő takarta, nyáron kellemes hűvöset bizto-
sítva. A kerti részen borostyán futott. Az ud-
varra a nagyszoba ablaka nézett, minden abla-
kon spaletták. A bejárat felől kisebb, de tágas 
szoba, majd abból nyílt a nagyszoba, azután 
következett a barátságos konyha, ez is tágas, 
utcai ablakos, majd még egy kisebb szoba. Ez 
részben spejz is volt. A nyári spejz meg a kü-
lönböző tároló szekrények számára itt a gang 
végében volt hely, innen lehetett a padlásra is 
feljutni. A nyári ebédek, uzsonnák itt történ-
tek a gangon, nagyon élveztem. Minden hét-
végén finom sütemények vártak bennünket 
malátakávéval vagy habos kakaóval. 

Kertjük kicsiny volt, de maga az oázis. Ró-
zsák, rózsák, majd az udvar közepén nagyon 
mély kerekes kút, nyaranta nagyanyám ide 
engedte le egy elmés szerkezetben, fonott 
kosárszerűségben a romlandó dolgokat, húst, 
tejet, tejfölt, megmaradt ételt – ez volt a vi-
déki frizsider! A kutat rácsos szerkezetű fahá-
zikó fedte be, és oldalt nagy kerékkel húzták 
fel a vizesvödröt. A gang lejáratánál az udvar 
felé két bíborszínű futórózsa őrködött, a kert 
pedig tipegőkövekkel volt kirakva. Rövid út 
vezetett a kamrához, a tüzelőhöz, de eléggé 
tágas előterében nagyapám hintát szerelt fel 
számunkra. A kertet más portáktól vert fal 
választotta el. A fal fölött át lehetett látni apai 
nagyszüleim kertjére. 

Kertész nagyapám szeretetre méltó, kedves 
ember volt, kisebb méretű tajtékpipát szívott, 
és mindennap délelőtt déltől estig megivott 
egy liter bort. Az ebédnek délben szépen 
megterített asztalon kellett párolognia. Sokat 
beszélgettünk mi ketten, és gondoskodását 
mindig éreztem. Amikortól én ismertem, 
már nyugdíjas tanító bácsi volt, 1927-ben 
ment nyugdíjba. Megmutatta nekem a nyug-
díjba vonulása alkalmából kapott szép, díszes 
kupakú nagy tajtékpipáját, amit csak néha 
szívott, nagyon vigyázott ár. Szeretett szépen 
felöltözve járni, és meleg időkben felöltőjét 
csak panyókára vetve hordta, fején kalappal. 
A felnőttek eleganciáját csodáltam. Ha temp-
lomba mentek vagy vendégségbe, kiöltöztek. 
A falu lakói szerették őt, és ő is szívesen el-
beszélgetett mindenkivel. Sok volt tanítványa 
élt még akkor, már meglett emberek. Dél-
utánonként az ágya melletti karosszékében 
szunyókált, nem szeretett lefeküdni. Elnéz-
tem, ahogyan reggel borotválkozott: bajuszos 
ember lévén bajuszkötőt tett fel ilyenkor. Ha 
megcsókoltuk, mindig sima volt az arca, a 
bajusza sem szúrt, mert felfelé kanyarodott 
két szára. 

Nagyanyám tökéletes nagyanya volt: min-
denét az unokáinak adta volna. Magas volt, 
finom kis arcát hófehér haj koronázta, apró 
konttyal. Mi, gyerekek rajongtunk érte. Szé-
pen varrt és kézimunkázott. (Így voltunk ke-
resztanyámmal, Lusikával is, a szeretet fűzött 
össze vele haláláig.) Sötét ruhában járt, finom 
selymekből maga varrta azokat. Anyám a 
legkisebb lánya volt, de vele csak Ilonka, 
a középső lány lakott. Nagyanyámnak két 
gyermeke meghalt torokgyíkban, az egyik fiú 
volt. Legidősebb lánya, Gizella Jokits József 
tanítóhoz ment férjhez, aki akkor Jászfény-
szarun tanított, később Gödöllőre költöztek. 
Nekik két gyerekük volt. Józsi szintén tanító 
lett, és a jászberényi tanítóképzőben végzett, 
és a lányuk, a kis Gizi, akit csak Cinikének 
neveztünk. Józsi lett a keresztapám, kereszt-

anyám pedig a nagynéném, Lusika. Ő is ma-
gas termetű volt, komoly és nagyon kedves, 
fiatal lány. Nagyon jól tanult az iskolában, 
megtanulta a könyvelést is, és nagyapám 
halála után a jászfényszarusi községházán 
helyezkedett el. Nagyanyámékkal élt az ő 
édesanyja, az én Daru Borbála dédanyám. 
Törékeny, aprócska volt, az én időmben már 
90 éven felül járt az életkora. Ő még nálam is 
kisebb volt, ez tetszett nekem, mert öregedése 
során termete „összement”. 97 éves korában 
ment el örökre. Meglepett a mozgékonysága: 
ilyen öreg, és minden reggel elmegy a temp-
lomba szépen felöltözve; onnan kijőve pedig 
végigjárta a piacot, amely a leányiskola egyik 
oldalánál húzódott a Giltler-féle nagyvendég-
lő irányában. Ha kérdezték, hogy érzi magát, 
akkor azt felelte: „Jól, kedveském, ehetek-
ihatok, jöhetek-möhetek, a jó Isten megsegít, 
mi kell még?” Rég hallott férje után Kertész 
Gyulánénak nevezték. Mindig büszkén hang-
súlyoztatta, hogy az ő édesanyja nagy-nemes, 
nemzetes Csethe Julianna volt. Három férje 
halt el mellőle, második házasságából szüle-
tett az én nagyanyám.

Mivel nagyszüleim háza a főutcán volt, 
mindig bő látnivalóval szolgált, előttük zaj-
lott a vasárnapi korzó. A falusi lányok min-
den vasárnap délután szépen felöltöztek és 
sétáltak kettesével, hármasával, mögöttük 
fiúkkal. Szép régi szokás volt ez, a fiatalság 
itt mutatta meg magát. Gyönyörködtünk a 
változatos ruhaforgatagban (nem népviselet 
volt ez!). Én a szobaablakban térdepeltem 
egy székre tett párnán és figyeltem. Anyám 
harmóniumozott és nénjével együtt énekelt, 
nagyapám ezt nagyon szerette hallgatni. Ha 
az ablak előtt ismerősök mentek el, bekö-
szöntek, sőt beszélgetésre is megálltak. 

Hétköznaponként az utcán volt másféle 
„korzó” is. Reggel kihajtották a gulyát, este 
pedig hazatértek. Érdekes látvány volt, de 
nekem félelmetes. Elöl haladt az egyik tehén 
kolomppal a nyakában, a többiek pedig kö-
vették az út közepén haladva. Néhanapján 
azonban egy-egy rakoncátlan állat kitört a 
sorból, és felszaladt a járdára. A tehén pil-
lantása félelemmel töltött el, nem volt ba-
rátságos, és az akácfa törzséhez dörgölődzve 
vakaródzott. Nagy port vertek fel a vonuló 
állatok, mintha köd támadt volna fel hirte-
len. Az ablakokat ilyenkor mindig be kellett 
csukni. Az ökrös szekereket sem szerettem, 
lassúak voltak, de a lovas kocsik vidáman fes-
tettek, öröm volt rájuk tekinteni. 

Minden év szeptemberében, Szent Kereszt 
ünnepén búcsút tartottak a faluban. Azon a 
napon árusok lepték el az egyik utcát. Ilyen-
kor én is kaptam búcsúfiát, de volt ott fotós 
is, aki mindig lefényképezett. Ezek a képek 
őrzik a gyermekkori arcomat. A képek fenn-
maradtak a nagyszülőknél. 

A búcsúban egyenruhás férfiak is feltűntek, 
a csendőrök. Délceg emberek voltak, fegy-
verrel felszerelve, kalapjuk mellett kakastoll 
lobogott. A falusiak „tollyúsok”-nak nevezték 
őket. Volt laktanyájuk, és rendet tartottak a 
helységben. Ahogy hallottam, féltek tőlük, és 
a bicskás legényeket is megfékezték. Sajnos 
ilyen összetűzés is akadt időnként. A legé-
nyek ittak, utána pedig se láttak, se hallottak. 
Előfordult, hogy valamelyik leányért ment 
a harc, a bicska hamar előkerült, és szúrtak, 
vágtak. Én gyerekfejjel ezeket a történeteket is 
meghallottam, és elraktároztam magamban.

Az alábbiakban a visszaemlékező Gál Ágota  
édesapjának, Gál Istvánnak 1926-ban jász-
fényszarui tanítónak történő megválasztásáról 
készült jegyzőkönyvből idézek betű szerint:

„A jászfényszarui róm. kath. iskolaszék 1926. 
évi október hó 28. napján tartott gyülésének 
jegyzőkönyvéből. 

Jelen voltak: Ft. Hebrony Kálmán plébá-
nos isk. széki elnök, Adamcsek Imre, Czeglédi 
Sándor, Cserháti Imre, Gusztin Mihály, Gyila 
Ferencz, Harangozó Imre, Dr. Hortáver József, 
Kiss P. István, ifj. Kiss Sándor, Kovács Imre, 
Langó Imre, Langó Sándor, Nagy Bertalan, 
Rimóczi Pál, Szabó István és Tóth János isko-
laszéki tagok. 

(folytatás a 20. oldalon)

Gál István, Budapest 1966
Fotó: FÉBE-archívum
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Jászfényszaru kulturális és természeti értékei
A FÉBE legújabb kiadványa

Mit rejt a ládafia? XXII.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2013 
augusztusában eredményesen pályázott a 
35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER kulturális 
örökség fejezetére, melynek keretében kiad-
ványt jelentet meg. 

A Jászfényszaru kulturális, és természeti 
értékei című könyv A/4-es méretben, 100+4 
oldal terjedelemben, színes kivitelben 2.500 
példányban jelenik meg. A könyvben 93 ol-
dalon láthatóak és olvashatóak lesznek a város 
tulajdonában lévő középületek, építmények, a 
bel- és külterületen álló emlékművek, szobrok, 
egyházi keresztek, domborművek, emléktáb-
lák; a település természeti értékei: tájak, par-
kok és fák. Egy-egy oldal terjedelemben egy 
fényképen látható a kulturális és természeti 
érték és 1650 karakter hosszúságban megfo-
galmazott történeti leírása. 

A könyvet írta és szerkesztette: Tóth Tibor. 
Lektorálta: Mészáros László. Anyanyelvi lek-
tor: Kotánné Kovács Tímea. Technikai előké-
szítés: Bognár Ágnes. Fotók: Berze Lászlóné 
(Bp.), Menyhárt Éva. Tipográfia, nyomdai 
előkészítés: COM & COM Bt., Jászapáti. 
Nyomda: PRIME PRINT Kft., Gödöllő.

A könyvet szeretettel ajánljuk születésé-
nek 90. évfordulója alkalmából Kiss József 
tanár, helytörténeti kutató emlékének és a 
Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény fennál-
lásának 30 éves évfordulója tiszteletére. 

A könyv ünnepélyes bemutatója 2014. 
szeptember 20-án 15 órakor a Kulturális 
örökségi napok programjának keretében a 
Kiss József Helytörténeti Gyűjteménynél 
lesz. Az ünnepségen résztvevők családon-
ként térítésmentesen hozzájutnak az új ki-
adványhoz. Tóth Tibor

A Jászfényszaruról előkerült felvételen egy 
ismeretlen helyszínen, gémeskút és itatóvályú 
mellett magyar katonák pihennek. Némelyek 
pipáznak, mások esznek, a csajkájukat tartják, 
vagy a kulacsukból isznak, többen pedig a 
fényképészre tekintenek. Sajnos azonban 100 
esztendő távlatából nem maradt ránk, hogy 
a szokatlan beállítású fényképen kik a Fény-
szaruról bevonult katonák. (Ezért nagyon 
fontos, hogy amíg tudjuk, ráírjuk a fénykép 
hátoldalára az ismert személyek neveit.)

A 100 éve kitört négy évig tartó I. világ-
háborúban, vagy ahogyan a korban nevezték 
„Nagy háborúban” a Jászságból, így Jászfény-
szaruról behívott katonák nagyobb számban 
a szolnoki 68. császári és királyi gyalogezred-
ben, a 29. honvéd gyalogezredben, a 13. jász-
kun huszárezredben és más alakulatok mel-
lett a 32. császári és királyi gyalogezredben 
harcolták végig kötelességtudóan és hősiesen 
a háborút. Farkas Kristóf Vince

(folytatás a 19. oldalról)
Távol maradtak: Bartus Imre, Bukó Sándor, 

Ézsiás Pál, Harangozó János, Márkus Balázs és 
Winkler Bertalan iskolaszéki tagok. 

Az iskolaszék tagjainak többségi szavazata 
alapján a Márkus János tanító nyugalomba 
vonulása alkalmából megüresedett s törvényes 
illetményeken kívül természetbeni lakással és 
804 négyszögöl kerttel egybekötött tanítói ál-
lásra Tóth János helybéli róm. kath. tanítót 
elnök szabályszerüen megválasztott tanítónak 
jelenti ki. 

Ez után a Tóth János megválasztása által 
megüresedett tanítói állásra az iskolaszék a vá-
lasztást megejti s a törvényes fizetéssel és lakbér-
rel, továbbá 400 négyszögöl kerttel egybekötött 
tanítói állásra egyhangulag Gál István meszesi 
(Edelénytől 27 km-re, Északra fekvő település) 
róm. kath. tanítót választja meg, akit állásának 
azonnali elfoglalására meg is hivott. 

A megválasztott tanítóknak kötelességük az 
iskolaszék által reájuk bizott osztályokat a to-
vább képző gazdasági iskolában a közismereti 
tárgyakat a magyar püspökkari tanitási terv 
alapján személyesen tanítani, a gyermekeket a 
magyar nemzeti és vallás erkölcs szellemben ne-
velni, őket az istentiszteletekre elkisérni, ott re-
ájuk felügyelni. Tanítóhoz illő tisztes életet élni, 
a hitélet ápolásában közreműködni és jövedelem 
után mindenféle adót és illetékeket megfizetni. 
A megválasztott Gál István tanítónak kötelessé-
ge még a levente egyesületet vezetni.”

A jegyzőkönyvet záradékolta: A választásokat 
a Rendszabályok II. 3.§-a értelmében Egerben 
1927. évi januárhó 18-án Szmrecsányi Lajos 
(1851-1943) egri érsek jóváhagyta.

A sorozatot gondozza: Tóth Tibor

ANNO – Egy gyermek
megfigyelései

és tapasztalatai
az 1930-as években 

VII.

Stációk a Felső temetőben. Fotó: Berze Lászlóné (Bp.)
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Szeptemberi népszokások

Gyermekkorom legszebb nyári élményei

Szeptember 1.: Egyed napja
Elsején kezdték meg a búza és a rozs vetését. A néphit szerint, ha ezen 

a napon vetik el a búzát, bő termésre számíthatnak. Időjósló nap is: ha 
esik, akkor esős lesz az ősz, ha nem esik, akkor száraz évszakra számí-
tottak. Ha karácsonykor le akarták vágni a disznót, szeptember elsején 
fogták hízásra.

Szeptember 5.: Lőrinc napja
Nálunk úgy tartják, hogy Lőrinc-napon fordul az időjárás, s ezután 

már rossz ízű a körte és a dinnye.
Szeptember 8.: Kisasszony napja
Szűz Mária születésének napja. Sok helyütt ez a nap volt a cselédek szol-

gálatba lépésének ideje, másutt e napon kezdték meg a gabona vetését, e 
napra virradó éjszaka kitették a vetőmagot, hogy azt az Úristen szentelése 
fogja meg. Ez a nap jelezte a dióverés kezdetét és a fecskék útra kelését is. 
Időjárásjósló napnak is tartják, mert ha e napon bugyborékosan esett az 
eső, akkor a néphit szerint csapadékos idő volt várható.

Szeptember 21.: Máté napja
Máté evangélista napja. Sok helyütt ezen a héten kezdték meg az őszi 

búza vetését, amit a férfiak végeztek szinte szótlanul, majd a munka 
végeztével magasra dobták a vetőabroszt, hogy akkorára nőjön a búza, 
másutt azonban ekkor nem szántottak, mert úgy vélték, akkor a földet 
felveri majd a gaz. A Máté-napi tiszta időből a szőlősgazdák jó borter-
mésre következtettek.

Szeptember 23.
A csillagászati ősz kezdete. Ez az őszi napéjegyenlőség napja, amikor 

a nappalok hossza egyenlő az éjszakák hosszával, egyensúlyban van a 
sötétség és a világosság. Régen a nappalok rövidülése, a fény vagy a vilá-
gosság fogyása a halált jelezte az embereknek.

Szeptember 29.: Szent Mihály napja
Szent Mihály arkangyal ünnepe, aki a néphit szerint a túlvilágra érke-

ző lelkek bírája és kísérője. Vele függ össze a hordozható ravatal „Szent 
Mihály lova” elnevezése is. Ez a nap a gazdasági év fordulója (a gazda-
sági évet lezáró ünnepek szeptembertől novemberig tartottak). A Szent 
György-napkor legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották vissza. Ez a 

nap a pásztorok elszámoltatásának és szegődtetésének időpontja is, ami 
után kezdetét vette a kukoricatörés. Mihály napjához női munkatilalom 
is kapcsolódik: aki ilyenkor mos, kisebesedik a keze, aki pedig mán-
gorol (lapít, présel), annak egész évben dörögni fog a háza felett az ég. 
Az Alföldön ez a nap általában a szüret kezdőnapja is, de a különböző 
szőlőtermő vidékek miatt a szüret ideje változó volt. Volt, ahol a szüret 
végeztével lemetszették a szőlővesszőket, s mindegyik tőke tövére egy-
egy szőlőszemet tettek, hogy következő évben jó legyen a termés. Ez a 
nap időjárásjósló nap is: ha Mihály itt találja a fecskéket, akkor hosszú, 
szép őszre számíthatunk. Régen, ha Szent Mihály éjszakáján a juhok 
vagy a disznók összefeküdtek, hosszú, erős telet vártak, ellenkező eset-
ben enyhét.

Internetes források felhasználásával összeállította: Szilágyiné Marika

Iskolás koromban mindig számoltuk vissza a heteket, hogy mennyi idő 
van még a vakációig. Aztán egyszer csak tényleg kicsengettek, és mi szét-
széledtünk. Feleannyi lehetőség sem volt a szabadidő eltöltésére, mint 
a mostani gyerekeknek, mégis ha régen is volt, még mindig emlékszem 
azokra a nyarakra. Nem nevezném nyaralásnak a vakáció egészét, mert 
be kellett segíteni a szüleinknek, amit szívesen tettünk a testvéreimmel. 
Szüleim földművelők voltak, többek között paradicsomföldünk is volt. 
Csak arra emlékszem, hogy nagy kosarakból gyönyörű, felcímkézett, 
kibélelt hófehér rekeszekbe kellet szortírozni a közel egyforma alakú és 
színű egészséges paradicsomot. Két sor fért a ládába, s nyilván az alsó 
sort lazább fegyelemmel raktuk, ami később sokszor visszáruként jelent-
kezett. Külföldre szállították. A rekesz kívülről gyümölcsös stelázsi pa-
pírhoz hasonlóval volt díszítve, belülről pedig hullámos színes papírral 
bélelve. Hívogatta a vásárlókat.

A következő nyári programunk az aratás volt. Tanyánk legtöbbször 
búzatáblákkal volt körülvéve. Fiútestvéreim segédkeztek abban, hogy a 
bálázás után még összekaparják az elhagyott szalmaszálakat. Kaparógé-
peket irányítottak, mi pedig a húgommal vittük a hideg vizet szomjú-
ságoltásra. 

A szilvalekvárfőzés is több családtagot mozgósított. Először kiválogat-
tuk, pici apró kis kezek még egymáshoz is dobálták a szilvát, majd meg-
mostuk, kimagoztuk, ledaráltuk. Ezután nagy bográcsba tettük fel főzni, 
s alatta lassú tüzet kellett biztosítani. A kavarókanalat fel sem értük, de 
ott voltunk az üst körül mindnyájan. A szilva jellegzetes illata betöltötte 
az egész Peres-dűlőt. Amikor úgy éreztük, hogy nincs sok főzés hátra, 
egy nagy kanálnyit szétkentünk egy tányéron (hogy jobban kihűljön), 
aztán az összes jólneveltségünket félretéve lenyaltuk a tányérról. Így tesz-
teltük, hogy elég édes-e. Ha megfelelt, levettük az üstről és üvegekbe 
raktuk, majd száraz dunsztba kerültek.

A kenyérsütés igaz, nem csak nyári munka, hiszen télen is sütöttek, de 
abban is elkelt a segítség. Egy-egy alkalommal négy kenyeret sütöttünk, 

ami 2 hétig volt elég. Nagy esemény volt ez, mert utána friss kenye-
ret ehettünk. Mi gyerekek vagy kis cipót, vagy lángost mindig kaptunk 
jutalomként. Előző nap megszitáltuk a lisztet, hozzáadtuk a kovászt, a 
langyos vizet, kicsi főtt krumplit, majd jött a dagasztás. Felváltva dagasz-
tottuk a fateknőben, majd magára hagyva kelesztettük. Konyharuhával 
bélelt szakajtóba tettük, és kisütöttük a kemencében. Amíg sült a ke-
nyér, a kemence körül állva találgattuk. Vajon megsül-e? Esetleg meg-
ég-e? Ki ehet belőle elsőként? Addig diskuráltunk, míg megsültek a ke-

nyerek. A tetejét vizes ruhával áttörültük, s úgy melegen már majszoltuk 
is. Ki zsírral, ki tejföllel, ki pusztán. Ki mivel szerette. Anyai nagynéném 
Jászberényben lakott, és a vakáció alatt néhányszor bevitt kerékpárral 
hozzájuk. A pékségbe szerettem menni vele, mert igazán finom kalács-
illat csiklandozott, mindig éhes lettem. Hazafelé a vásárolt két zsemlét 
mindig meg is ettem. A tanyai kemencében sült kenyér illata elillant a 
dűlőutak sűrűjében, míg a berényi pékség kenyérillata a zárt helyiségben 
édesebbnek tűnt, nekem mégis az első volt szívemnek kedvesebb.

Sokszor összeszorul a szívem a boldogságtól, mikor ezeket az emléke-
ket felidézem. Nekünk ezt jelentette a nyári vakáció. Nagy része munká-
val telt, de ha nem így történt volna, talán most nem gondolnék rá ilyen 
szívesen. Szilágyiné Marika
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

CSERHÁTI BALÁZSNÉ
ÁGOSTON ERZSÉBET

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
részvétnyilvánításukat kifejezték,

fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás, emlékezésMeghívó jótékonysági cigánybálra

In memoriam Morvai Ferenc (1952–2014)
Morvai Ferenc Községeinkért díjjal és 

Jászfényszaruért Emlékéremmel kitün-
tetett nyugalmazott köztisztviselő július 
27-én távozott közülünk. A jászfényszarui 
Szent Kereszt temetőben augusztus 1-jén a 
római katolikus szertartás szerint helyez-
ték örök nyugalomra.  A család, a rokon-
ság mellett a barátok, hivatali dolgozók, 
volt korábbi munkatársai, sporttársai, tisz-
telőinek sokasága kísérte el utolsó útjára. 
Ravatalánál a város és a kollégák nevében 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármes-
ter meghatóan köszönt el Morvai Feritől. 
Barátai, tisztelői és a Fényszaruiak Baráti 
Egyesülete nevében Tóth Tibor idézte fel 
életútjának egyes állomásait. 

Tóth Tibor FÉBE elnök búcsúztatójának 
szerkesztett változatából idézünk:

„Menj, siess! A pillanat: illó olaj, elszalad, 
s kialszik a tűz!” – írta egy múlt századbéli 
magyar költő. Íme, ismét elszaladt egy pilla-
nat, egy emberi élet, kialudt a tűz. A bánat, 
amelyet egy hozzánk nagyon közel álló ember 
elvesztése okoz, a bánatok legmélyebbike. 

Némán állunk a ravatalod előtt felkészülve 
a búcsúra, s közben számtalan gondolat ka-
varog bennünk. Az élet hétköznapi gondjai 
közepette természetesnek vesszük, hogy az 
emberek élnek, jönnek, mennek naponta 
körülöttünk, teszik a dolgukat hétről hétre, 
állandó körforgásban. Azután egy napon rá-
döbbenünk arra, hogy ismét eltávozott közü-
lünk valaki, aki fontos volt életünknek, nap-
jainknak. Ekkor megtörik a szokott lendület, 
megállít a szomorúság, és elgondolkozásra 
késztet saját halandóságunk tudata is. 

Búcsúzni jöttünk Feritől, és most szomorú-
an álljuk körül ravatalodat. Tudjuk és érezzük, 
hogy most csak poraidtól búcsúzunk, s mind-
örökre velünk marad az emléked, hamiskásan 
mosolygó kedves arcod feledhetetlen vonásai. 

„Hallgasd, emléked mit beszél, fordulj a 
múlt csodáihoz!” – írta a költő. Tegyük ezt 
most mi is!

A szülői ház, a testvér, feleség, gyermekeid, 
unokád mind segítették, formálták gazdag 
életutadat. 42 munkával töltött éved folya-
mán összesen négy helyen dolgoztál, ennek 
felét az ipar különböző területein, a másik fe-
lét a Jászfényszaru Polgármesteri Hivatalban 
a városért, az itt élőkért tevékenykedtél.

Munkád sokrétű és összetett volt, szereped 
volt a tanács és az Orion közös összefogásával 
1984 és 1987 között megépült új egészségház 
létrejöttében, vagy az Orion ABC kivitelezési 
munkáinak irányításában. 

1991-től másfél évtizeden át a települési be-
ruházások megvalósulásában kezed munkája 
örökre megmarad.

A nagyszülőktől és szülőktől örökölt gének 
determinálták, hogy te is közösségi ember 
voltál egész életed folyamán.

A sport elkötelezettjeként a sport iránti 
szerelmed életed végéig elkísért. 10 évig irá-
nyítója és meghatározója lettél a helyi sport-
életnek. 

Lokálpatrióta voltál, hiszen elsők között let-
tél tagja a Fényszaruiak Baráti Egyesületének, 
egyesületi és kulturális rendezvényeken, bálo-
kon is sokszor megfordultál. 

Szeretett településedért, a város fejleszté-
séért, az itt élőkért az átlagtól sokkal többet 
tettél, melyet a település vezető testülete két 
alkalommal, 1985-ben és az elmúlt évben a 
legmagasabb elismerésekkel honorált. 

Életviteled családcentrikus volt. A tavasszal 
még húgoddal közel száz régi fotón, sport- és 
kulturális képeken szereplő személyek azono-
sításán dolgoztál, néhányon a Morvai család 
idősebb generációi is láthatóak voltak. 

Most szűkebb baráti köröd, akivel még egy 
jó hónappal ezelőtt a lakásodon együtt voltál 
és a tágabb közösség, a Fényszaruiak Baráti 
Egyesületének nagy családja és minden jelen-
lévő fájó szívvel búcsúzik tőled. 

A mély gyász, amit Feri eltávozásával ér-
zünk, abból a megérzésből fakad, hogy min-
den egyénben rejlik valami elmondhatatlan. 
Valami, ami csakis rá jellemző, és ezért teljes-
séggel pótolhatatlan. 

Te is e pótolhatatlanok közé tartozol, nem-
csak családod, hanem városunk lakossága, a 
FÉBE tagjai és barátaid számára. 

A költő gondolatait idézve – „Hol az igaz-
ság, hol az érvelés? Hol az álmodozás, hol 
az ébredés? Mind el kell mennünk, nincs 
magyarázat. Jó volna tudni, hogy a túlol-
dalon várnak.”

Tisztelgünk emléked előtt. Köszönjük 
munkádat, fáradságodat, küzdelmedet, baráti 
ragaszkodásodat.

Isten veled, nyugodj békében!
Összeállította: Tóth Tibor

Sok szeretettel várunk mindenkit
2014. 09. 13-án jótékonysági cigánybálunkra!

A bált megelőzi egy kulturális műsor 16.30 órai kezdettel,
melyen helyi tehetségek szerepelnek, erre a belépés ingyenes.

A bál este 20 órakor kezdődik, a zenét Kispali és zenekara szolgáltatja.
Az est folyamán tombolasorsolás!

A belépés 2.000 Ft/fő

Helyszín: Jászfényszaru, Művelődési ház
További információ: (+36) 30/655-8865 v. (+36) 70/258-1137

Tombolafelajánlásokat várjuk és szívesen fogadjuk!
Jászfényszaru Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Anyakönyvi hírek – JúlIuS
SZÜLETTEK: Baglyas Benett (Nagy Andrea), Szentgyörgyi Noel 

(Béczy Bernadett), Vitay Zalán (Lukács Tímea).

HÁZASSÁGKÖTÉS nem volt.

ELHUNYTAK: Cserháti Balázsné Ágoston Erzsébet (92), Csikós 
Béla (49), Gál Jánosné Fodor Éva (66), Morvai Ferenc (62), Ocskó 
Sós Mihályné Győri Mária (84), Tóth Sándor (87), Vas Imre (91).
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Apróhirdetés

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

NőGyóGyÁSZATI MAGÁNRENDELÉS
GÖDÖLLőN

Dr. Sipos Attila a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa)
osztályvezető főorvosa szeretettel várja pácienseit

az Átrium üzletházban csütörtökönként 16.00-19.00 között.

Általános nőgyógyászati problémák, ultrahangos terhesgondozás,
vérzészavarok, a női inkontinencia

és a kismedencei süllyedések megoldása!

Telefon: 70/614-2054
Bővebb információ: www.drsiposattila.hu

A Dr. Törőcsik és Társa Ügyvédi Iroda
tájékoztatja Jászfényszaru lakosságát, hogy

folytatja ügyvédi tevékenységét a településen,
új helyszínen: Jászfényszaru Üzletházban.

Ügyfélfogadás:
csütörtök 16.00 órától 19.00 óráig

Dr. Törőcsikné Dr. Király Katalin ügyvéd
Mobil: +36-20/923-2025

Jászfényszaru központjában irodának is alkalmas üzlethelyiség kiadó.
Tel.: 30/722-99-72

*
Budapesten 3-as Metrótól gyalog 5 percre új építésű lakóparkban 1+2 

szobás 56 nm-es teraszos lakás kiadó egyetemistáknak. A lakás energia-
takarékos ház, központi fűtésű, zárt parkú udvar, beépített konyhabútor, 
mosogatógép, mikro, hűtő, mosógép. Tel: 30/482-6848, 20/267-9257

10 éves lett a Fedó Optika
Jászfényszarun!

Jászfényszaru, Szent István u. 10. ·  Tel.: 70/224-4179
Szemvizsgálat minden pénteken 14.00 órától (bejelentkezés alapján)

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

SzületÉSNApI AKcIóINK
Augusztus és szeptember hónapban:

• Komplett szemüvegek 12.990 Ft • Szemüveg keretek -30% -40% -50%
• Multifokális szemüveglencse -30%

• Fényre sőtétedős lencse -20% • Napszemüvegek -20%, -30%
Ingyenes szemvizsgálat szemüveg készítés esetén.

A részletekért érdeklődjön üzletünkben!

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig

Orvosi ügyelet: ....................................................... (+36) 37/341-040
Mentők:  .......................................................................................  104
Tűzoltóság:  .................................................................................  105
Rendőrség (Jászberény): ............................................................  107
Rendőrőrs (Jászfényszaru): .................................. (+36) 57/422-138,
                                             ......................  mobil: (+36) 70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Pető Ferenc):  ................... (+36) 30/324-5688
Egészségügyi dolgozók elérhetőségei:
 Dr. Palencsár Csaba  .......  (+36) 57/424-113; (+36) 30/462-7976
 Dr. Kovács Terézia:  .........  (+36) 57/656-681; (+36) 70/567-4335
 Dr. Sáfár Csilla:  ...............  (+36) 57/659-727; (+36) 30/519-5616
 Dr. Kocsis András:  ...........  (+36) 57/655-256; (+36) 30/408-3202
 Dr. Kakas Tünde:  ............................................. (+36) 57/424-264
TIGÁZ – hibabejelentés:  ........................................ (+36) 80/300-300
Falugazdász:  ....................................................... (+36) 30/3922-602
Vízmű-ügyelet:  .....................................................  (+36) 70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet:  .............................................. (+36) 70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés:  ....................................  (+36) 40/28-28-28
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon:  ........ (+36) 57/950-191 
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon:  ............ (+36) 57/522-460
Plébánia (Jászfényszaru):  ................................... (+36) 30/3460-366
Polgárőrség:  ........................................................  (+36) 30/2720-611
Közterület-felügyelő: .............................................  (+36) 30/611-3472

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
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Mi újság Fényszarun? · Jászfényszaru város lapja
Kiadja: Jászfényszaru Város Önkormányzata

A szerkesztőbizottság elnöke: Bordásné Kovács Katalin
Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné Olvasószerkesztő: Kotánné Kovács Tímea

Felelős kiadó: Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármester
Címfotó: Részlet az I. Jászfényszarui Művésztelep egyik alkotásából. Fotó: Jenes Fruzsina

Lapzárta minden hónap második hétfője
A szerkesztőség címe: Városi Könyvtár, 5126 Jászfényszaru, Szent István u. 1.

Mobil: 06-30/3488-935 · E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com
http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html

Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990. · ISSN 1417-894X
Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft. · Nyomda: Signal-Print Kft., Jászberény

Tel.: +36-57/500-960
www.artander.hu · www.nyomdasz.hu

A nyári felkészülést a Magyar Kupa országos főtábláján vívott Ba-
jai LSE elleni kupamérkőzés zárta a bajnoki nyitány előtt. Rendkívül 
izgalmas mérkőzést láthatott a publikum, amelyen a rendes játékidő 
nem hozott döntést. Mindkét kapu előtt adódtak helyzetek, még a ka-
pufa is csattant több ízben, de egyik kapusnak sem kellett maga mögé 
nyúlnia, így jöhetett a hosszabbítás. 

A hosszabbításban a vendégek örülhettek, hiszen egy szép kontra-
támadás végén némileg szerencsés góllal kerültek előnybe a bajaiak. 
Ezután mindent egy lapra feltéve rohamoztak fiaink, de az egyenlítés 
nem jött össze. Így a 120 perces csata után emelt fővel búcsúzni kény-
szerültünk az álmunktól, a 64 közé jutástól.

De nincs idő szomorkodni, hiszen újabb kihívás vár csapatunkra a 
megyei I. osztályban! Augusztus 17-én kezdetét veszi egy új fejezet az 
egyesület életében a Jászapáti elleni mérkőzéssel!

Az őszi sorsolás:
2014. aug. 17. 17:00 Jászfényszaru VSE – Jászapáti VSE
2014. aug. 23. 17:00 Újszászi VVSE – Jászfényszaru VSE
2014. aug. 31. 17:00 Jászfényszaru VSE – Martfűi LSE
2014. szep. 06. 16:30 Túrkevei VSE – Jászfényszaru VSE
2014. szep. 14. 16:30 Jászfényszaru VSE – Csépai SE
2014. szep. 20. 16:00 Karcagi SE – Jászfényszaru VSE
2014. szep. 28. 15:00 Jászfényszaru VSE – Tiszafüredi VSE
2014. okt. 04. 15:00 Szajol Klub – Jászfényszaru VSE
2014. okt. 12. 15:00 Jászfényszaru VSE – Kunhegyesi ESE
2014. okt. 19. 14:30 Kisújszállási SE – Jászfényszaru VSE
2014. okt. 26. 14:00 Jászfényszaru VSE – Rákóczifalva SE
2014. nov. 01. 14:00 Jánoshidai SE – Jászfényszaru VSE
2014. nov. 09. 14:00 Jászfényszaru VSE – Fegyverneki KSE
2014. nov. 15. 13:00 Törökszentmiklósi FC – Jászfényszaru VSE
2014. nov. 23. 13:00 Jászfényszaru VSE – Jászárokszállási VSE
2014. nov. 29. 13:00 Jászapáti VSE – Jászfényszaru VSE

Az ifjúsági mérkőzések a felnőtt mérkőzések előtt 2 órával kezdődnek.
Mozogjanak sokat!

Sporthírek

Nyárbúcsúztató tábortűz
rockzenével és sztárvendéggel

Népzenével a vakáció végén

Felhívás eboltásra

Szeptember 6-án, szombaton 18 órakor
szeretettel várjuk városunk lakóit a hagyományos

NyÁRBúCSúZTATó TÁBORTűZRE
A SPORTPÁLyÁRA.

Fellépnek a Golf, a Bringa Roll, Jáger János és barátai
Meglepetés sztárvendég!

A bővebb programról a www.jaszfenyszaru.hu
honlapról tájékozódhatnak.

NyÁRESTI ZENE A PAGODÁBAN

2014. augusztus 30-án, szombaton 18 órakor
a főtéri Pagodában lép fel az Áldás Együttes.

Folk és folk-rock zenével Szendrey Marót Ervin és népzenekara várja 
Önt és családját könnyű kikapcsolódásra! Eső esetén fedett főtéri hely-
színen találkozunk! Katinka

Jászfényszarun 2014-ben az ebek kötelező veszettség elleni védőol-
tása összevezetéses formában az alábbi időpontokban és helyszíneken 
kerül megszervezésre:

 2014. szeptember 13. (szombat) 9-12 óra Tűzoltószertár

 2014. szeptember 17. (szerda) 9 óra Vasútállomás 

 2014. szeptember 17. (szerda) 10 óra Palla tanya

PóTOLTÁS:
 2014. szeptember 20. (szombat) 9-12 óra Tűzoltószertár

A 3 hónaposnál idősebb ebek veszettség elleni oltása kötelező a 
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet alapján.

Az oltás díja: 3.700 Ft/eb, amely összeg tartalmazza az állat súlyának 
megfelelő mennyiségű féreghajtó tabletta árát is.

Elveszett oltási könyv pótlása: 200 Ft/könyv. 
Beteg kutya nem kaphat védőoltást.
Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel (mikrocsip) 

előzetesen megjelölt eb oltható.


