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Szent István ünnepén

Sokan eljöttek az ünnepségre. Fotó: Jenes Fruzsina
„Tiszta szívvel” – A Jászság Népi Együttes
egész estés műsorának egy pillanata. Fotó: Jenes Fruzsina
Jászfényszaru augusztus 19-ei ünnepségének a város újonnan kialakított főtere adott otthont. 15 órától itt tekinthette meg minden érdeklődő a „20 éves a város” programban felújított épületeket. A Régi
Kaszinó étterem, a Samsung Smart School, az Üzletház, a GAMESZ
és a Városháza ajtaja is nyitva állt az városnézők előtt.
17 órakor az I. Művésztelep záró kiállítása nyílt „Jászfényszaru művész szemmel” címmel a Régi Kaszinó étteremben, melyet nagy érdeklődés fogadott. 18 órakor kezdetét vette az ünnepség: a jász népviseletbe öltözött lányok felsorakoztak a színpadon, óvodástól az iskolásig.
Eközben az aláfestő zenéről a pagodában Jáger János és barátai gondoskodtak. Az alpolgármester, Győri János Bertalan köszöntötte a
szép számban megjelenteket.

A következőkben Szent Istvánról énekelt Kaszab Zsuzsanna Jászapátiról. A dal után Jarábik Maja Laura diákpolgármester átadta az új
kenyeret, melyet miután Kiss Gábor esperes, plébános megáldott, az
alpolgármester megszegett, és azt kívánta, hogy jusson belőle minden
család asztalára. Az ünnepi műsorban fellépett még Tóth Julianna és
Csirmaz Luca. Pócs János országgyűlési képviselő, Jászapáti polgármestere ünnepi beszédében méltatta Szent István uralkodását, aki egységes és erős Magyarországot alkotott. A műsor folytatásaként Hornyák Boglárka furulyázott.
Az ünnepi pillanatok kitüntetések átadásával folytatódtak, valamint
a jászapáti Rácz Aladár Zeneiskola fúvószenekara adott műsort. 21
órától Tiszta szívvel című műsorával szórakoztatta a nézőközönséget a
Jászság Népi Együttes. A hagyományokhoz híven az ünnepélyt káprázatos tűzijáték zárta. Köszönet a szervezőknek és minden fellépőnek,
hogy ismét méltóképpen emlékezhettünk meg államalapításunk évfordulójáról!
Szilágyiné Marika

Gyors hírek
· Vendégünk a köztársasági elnök
2014. október 8-án dr. Áder János váro
sunkba látogat. Jászfényszaru 21 év után fogadhatja újra a köztársasági elnököt.

· Alakuló ülés és városi ünnepség
2014. október 22-én tartja alakuló ülését az
új képviselő-testület, és ezen a napon emlékezik a város az októberi forradalom évfordulójára.

· Elkészült a konditerem
2014. október 1-jén átadjuk az új konditermet. A Kaszinó épületében kialakított termet
berendeztük, a sportolni vágyók jelentkezését
már az átadást megelőzően is várjuk Urbán
Csabánál az urban.csaba@jaszfenyszaru.hu
címre, telefonon az 57/620-123 számon,
személyesen a Városháza 2. emeletén a projektirodában.
· Egészségház átadása
2014. október 6-án 14 órakor az Egészségház ünnepélyes átadásán városunk vendége
lesz dr. Lengyel Györgyi közigazgatási államtitkár.
· A 25 éves SAMSUNG köszöntése
2014. november 6-án a Samsungot köszönti a város a gyár jelenlétének negyedszázados
évfordulója alkalmából.

Emlékezzünk együtt!

Jászfényszaru Város Önkormányzata októ
ber 22-én, szerdán 17 órára tisztelettel
meghívja Önt és kedves családját a városi ünnepségre a templomba. A Kiss Gábor esperes
plébános celebrálta szentmise után sorra kerülő megemlékezésben közreműködnek többek között a Fortuna Együttes, a városi énekkar és az Iglice Gyermeknéptánc Együttes. A
műsort Kotánné Kovács Tímea rendezi.
Várjuk szeretettel!
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A kitüntetettek tablója
Az augusztus 19-én megtartott városi ünnepségen helyi kitüntetések átadására is sor került.
Az alábbiakban közöljük a kitüntetésben, elismerésben részesültek nevét, fotóját
és a nyilvánosan elhangzott méltatást.

Dr. Kuti György
Díszpolgári cím postumus

Mészárosné dr. Kuti Katalin, ifj. Kuti György, Dr. Heidrich Gáborné
Életében a jászfényszaruiakért, szeretett községe fejlődéséért végzett
munkája, Jászfényszaru iránt tanúsított elkötelezettsége, példás családi
élete okán méltó a Díszpolgári címre.
Dr. Kuti György munkássága már akkor összeforrt Jászfényszaruval, amikor a Szolnok Megyei Tanács vb-titkáraként dolgozott, ahol ő
képviselte településünket a megyei tanácsban 39 éven át.
Felismerte és támogatta, hogy Jászfényszarun a mezőgazdaság és a
helyi ktsz mellett új ipari ágazatra van szüksége a településnek. Múlhatatlan érdemeket szerzett a Kalapgyár letelepítésében, a helyi okta-

tási intézmények fejlesztésében, a tájház létrehozásában – hogy csak
néhányat idézzünk.
Nagy elismeréssel adózunk neki azért is, mert minden igyekezetével
segítette a jászfényszarui diákok továbbtanulását. Elvárta, hogy Jászfényszaruról egyre többen képezzék magukat, és azután helyben kamatoztassák megszerzett tudásukat.
Volt időszak, amikor egyesek irigységből a Jászfényszaru érdekében
kifejtett munkája miatt településünket egyszerűen csak „Kuti falvaként” emlegették.
Dr. Kuti György figyelemmel kísérte azt az időszakot is, mikor a módosabb parasztcsaládok terhei aránytalanul megnövekedtek, amellyel
ő sosem azonosult. Ma is tudunk rá példákat, hogy egyes családok
neki köszönhették, hogy a fejük fölött megmaradt a tető.
Kiváló csapatjátékos volt, a szó szoros értelmében, mint a
jászfényszarui futballcsapat kapusa.
A rendszerváltozást követően is tartottuk vele a kapcsolatot. Mikor
a helyi laptól megkerestük őt, hogy legyen a riportalanyunk, óvva intett bennünket, hogy csak akkor írjunk róla, ha ebből nem származik
bajunk. Nem származott!
Így fordulhatott az elő, hogy Rubint Zoltán esperes plébános és dr.
Kuti György interjúja egymást követően kerültek be a helyi lapba. Ők
azok, akik egyébként is egész életükön át ápolták barátságukat más
ideológiai nézetük ellenére is. Barátságuk és emberszeretetük erősebb
volt mindennél.
Kuti György neve beleíródott Jászfényszaru történelmébe. Élete és a
városért végzett munkássága tanúbizonyságként szolgál ahhoz, hogy
gyermekei: Katalin, György és Mária átvegyék a posztumusz JászfényFotó: Jenes Fruzsina
szaru díszpolgára címet. 

Jászfényszaruért Alapítvány
Jászfényszaruért kitüntető emlékérem

A Jászfényszaruért Alapítvány Kuratórium tagjai: Kotánné Kovács Tímea, Cserháti Ágnes,
Mészáros László, Rékasiné Török Judit, Lajkóné Tanczikó Tünde
A Jászfényszaruért Alapítvány a Fényszaruiak Baráti Egyesületének döntése nyomán jött
létre 1994. március 13. napjával.
A Kuratórium elnöke megalakulásától Mé
száros László, Jászfényszaru város nyugal-

mazott címzetes főjegyzője, tagjai Cserháti
Ágnes, az MTVA főmunkatársa (1994 óta),
Szűcsné Jáger Magdolna, a SAMSUNG
Zrt. munkatársa (1994-től), dr. Kocsis And
rás gyermekorvos (1998 óta), Basa Éva gyer-

mekvédelmi felügyelő (2012-től), Kotánné
Kovács Tímea általános iskolai tanár (2011től), Lajkóné Tanczikó Tünde általános iskolai tanító (2012-től).
Korábban tagja volt a Kuratóriumnak
Litkei Antal címzetes prépost, esperes plébános haláláig (1994-1997), Lantos Péter
tanár lemondásáig (1994-2012), Rékasiné
Török Judit vállalkozó lemondásáig (19942012), Staár Istvánné Dobák Zsuzsanna
nyugalmazott hirdetési igazgató lemondásáig
(1994-2011).
Az alapítvány Kuratóriumának tagjai díjazás nélkül végzik munkájukat. A szervezet
működése során ösztöndíjaival és jutalmaival
számtalan fiatalt inspirált arra, hogy új szellemi magasságokba törjenek. A Kuratórium
anyagilag támogatja kulturális örökségeink
megóvását, helyi kiadványok elkészülését.
A település tudományos, kulturális, oktatási és környezeti-esztétikai értékei megóvása
és fejlesztése területén végzett két évtizedes
tevékenysége méltóvá teszi a Jászfényszaruért
Alapítványt a Jászfényszaruért kitüntető emlékéremre.

Fotó: Jenes Fruzsina

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2014/9

3

A kitüntetettek tablója
Szűcsné André Mária
Jászfényszaruért
kitüntető emlékérem

A vidám tanyai kislány, aki tanulmányait a Vasút-tanyai iskolában kezdte,
középiskolai tanulmányai után azonnal
munkába állt. A természet, a földművelés, a kertészkedés iránti szeretete közszolgálati munkája mellett is megmaradt.

Szűcsné André Mária
Fotó: Jenes Fruzsina

Két gyermekét példaadóan felnevelve
férjével, Szűcs Antallal a közösségért végzett munkát kimagaslóan teljesítették.
Ő maga is jó gyermekként ápolta
hozzátartozóit. A munkaidőt olyannyira tiszteletben tartotta, hogy a pontos
munkakezdés érdekében el tudta érni kerékpárjával Jászfényszaru főutcáján a 40
km/h sebességet.
A közigazgatás gyakran monotonnak
tűnő szigorú rendjét a bensőjéből áradó
derű mindig áthatotta. Négy évtizeden
át szolgálta az embereket az ÁFÉSZ, az
önkormányzat, a rendőrség, a polgármesteri hivatal, a kormányhivatal tisztviselőjeként.
Rendelkezik azzal a beleérző képességgel, melyből fakadóan érzékelte a különböző ügyekkel hozzáforduló személyek
kiszolgáltatottságát, tájékozatlanságát az
ügyintézés kapcsán, ezért mindig volt türelme, egy kedves mosolya ahhoz, hogy
ezt feloldja környezetében.
A közszolgálat számára sosem jelentett
nehéz terhet, nem tette enerválttá. Az
emberek elismerő mosolya kellő elégtételt jelentett számára ahhoz, hogy újra és
újra erőt merítsen.

Önzetlenül segítette munkaidőn túl is
a hozzá fordulókat. Kiváló feleség, anya,
példaadó családi élete mintaként szolgálhat településünkön.
Ő az az egyéniség, aki a környezetét is
jókedvre tudta deríteni.
Szűcsné André Mária méltó a Jászfényszaruért kitüntető emlékéremre.

Széleskörű történelem tudását jól alkalmazza a mai közéletben. Szerénysége,
finom érzékenysége átsugárzik egyéniségén.
Kotánné Kovács Tímea méltó a Köz
szolgálatáért kitüntető díjra.

Kotánné Kovács Tímea

A köz szolgálatáért
kitüntető díj

A köz szolgálatáért
kitüntető díj

Jászfényszaru közössége már akkor
felfigyelt rá, amikor fiatal diplomás
jászfényszarui tanárként az önkormányzat felkérte az 1848/49-es szabadságharc
ünnepi szónokának, és ő papír nélkül,
magabiztosan és hitelesen tolmácsolta a
szabadságharc eseményeit.
Diákjai által szeretett pedagógus, feleség és három gyermeket nevelő példás
családanya. Kiváló közösségi ember.
Immár hagyományosan ő rendezi az
1956-os forradalom és szabadságharc
még mindig érzékeny megemlékezéseit.
Akiket megszólított és megszólít, szívesen állnak mellé, szerepelnek és élnek vele
a színpadon együtt, bátran és hitelesen.
Ő az a személyiség, akinek bizalmába
ajánljuk az olvasószerkesztést egy-egy
kiadvány megjelenése előtt, és aki a
munkát, a feladatot nem elhárítja magától, hanem megköszöni azt. Fiatal kora
ellenére, vagy talán épp ezért, szívesen
hasonlítanánk hozzá, ő az, akit gyermekeinknek is jó szívvel ajánlunk példaképül. Jelentős a szerepe a magyar nyelv
ápolásában is.

Berze Lászlóné

1974-től az iskola munkatársa. Munkája és hobbija az iskolai könyvtár fejlesztése, a gyermekekkel való törődés.
Mindig személyes sértésnek vette, ha
nem a könyvtár volt az első. Mindent
megtett azért, hogy a gyermekeket olvasásra, könyvtárhasználatra szoktassa.
Író-olvasó találkozókat, vetélkedőket
szervezett. Az informatika fejlődésével
fiatalos lendülettel vetette bele magát a
szinte korlátlan informatikai tudás megszerzésébe. Számos pályázatával fontos
szerepet játszott az iskolai informatika fejlesztésében. Feladatának érezte,
hogy minden gyermek hozzáférhessen
a számítógépekhez, ezért óraközi szünetekben és délutánonként a könyvtár
diákokkal telt meg. Több mint egy évtizedig az iskolai diákönkormányzat vezetője. Szervező munkájával tette a diákok
életét érdekessé, változatossá a Ki mit
tud?-ok, iskolabálok, projektek, diákpolgármester-választás, akadályversenyek
megszervezésével, lebonyolításával.
Az iskolai munkán kívül bekapcsolódott kisvárosunk életébe a FÉBE elnökségi tagjaként, a Penczner Pál Alapítvány
(folytatás a 4. oldalon)
segítőjeként. 

Kotánné Kovács Tímea, Berze Lászlóné, Tóth Sándorné · Fotó: Jenes Fruzsina
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A kitüntetettek tablója
(folytatás a 3. oldalról)
Már most hiányzik személye, mindig
segítőkész volt, és amihez hozzáfogott,
azt igyekezett tökéletességre vinni.
Berze Lászlóné méltó a Köz szolgálatáért kitüntető díjra.

Koós Sándorné

Köszönet az évekért
kitüntető díj
2003-tól a Jászfényszarui Polgármesteri Hivatal dolgozója. Ezt megelőzően
minden munkahelye Jászfényszaruhoz
kötötte.
Jászfényszarun született, itt végezte általános iskolai tanulmányait. A Pénzügyi
és Számviteli Főiskolán üzemgazdászként végzett, ezt a tudását jól kamatoztatta mindennapi munkája során. Vezetője szerint megbízható, precíz, pontos
munka jellemzi, segítőkészsége a legmesszebbmenőkig szolgálta a lakosságot,
az adóval kapcsolatban hozzá forduló
ügyfeleket.
Önkormányzati rendezvényeink állandó résztvevője és önkéntes segítője.
Továbbra is számítunk a tapasztalataira,
közéleti munkájára.
Megköszönjük a nálunk töltött éveket,
sok sikert, egészséget és örömet kívánunk.
Koós Sándorné méltó a Köszönet az
évekért kitüntető díjra.

Tóth Sándorné

A köz szolgálatáért
kitüntető díj
Tóth Sándorné pedagógiai pályafutása
az általános iskolában 1988-ban kezdődött, és tart azóta is. Biológia-technika
szakos tanárnő, osztályfőnök és a felső
tagozat reál munkaközösségének vezetője. Oktató-nevelő munkáját a szakmai
alázat, a maximalizmus, a következetesség jellemzi. Minden feladatot kihívásként kezel. Órái látványosak, életszerűek
és szemléletesek, a tanulók aktív részesei
az ismeretanyagoknak. Technikaóráit a
gyakorlati életre nevelés hatja át. A kézimunka, a barkácsolás, a kerti munka,
a sütés-főzés alapjainak elsajátíttatását
kitartóan nagy türelemmel végzi. Már
hagyomány, hogy a tanítványaival karácsonyra idős embereknek ajándékot
készítenek. Diákjait mint osztályfőnök
is folyamatosan szemmel tartja, együtt
készülnek iskolai programokra, kulturális rendezvényekre, értékeli munkáju-

kat, anyaként segít, ha szükséges. Szívesen fordulnak hozzá, mert tudják, hogy
bízhatnak benne, a segítségükre lesz. A
nevelőkkel, a szülőkkel folyamatosan
jó kapcsolatot ápol. Időt, energiát nem
kímélve dolgozik, soha nem adja fel.
Évek óta vezet biológiai szakkört, versenyfelkészítő foglalkozást a tehetséges,
érdeklődő tanulóknak. Ezek a versenyek
nagyon sokoldalú tudást igényelnek,
hiszen a tantárgyi követelményeken túl
a Természet Búvár folyóirat meghatározott témáit is el kell sajátítaniuk.
A fáradságos kitartó munka, küzdelem
visszaigazolta önmagát. Minden évben
dobogós és dobogó közeli helyezést értek el diákjai a különböző versenyeken.
Természetesen nemcsak a megyei szintű,
hanem a térségben meghirdetett versenyeken, vetélkedőkön is sikeresen képviselték iskolánkat a diákjai. Ha munkáról
van szó, nem tud nemet mondani.
Tóth Sándorné méltó a Köz szolgálatáért kitüntető díjra.

Toró Zoltánné

Köszönet az évekért
kitüntető díj
Toró Zoltánné Fehér Valéria munkájának és életének vezérfonala a gyermekek
iránt érzett lankadatlan szeretet.
Pedagógusi pályáját 1973-ban a Jászság egy másik szegletében, Jászladányon
kezdte.
Négy évtizedes tanítói életpályája során
bár hozzájárult az ifjúság szellemi fejlődéséhez Gyöngyösön és Gödöllőn is, de
leghosszabb ideig, 15 évig, településünk
fiataljaink nevelésében vett részt.
Az eltelt évek alatt az iskolapadoktól
övezett katedrán és azon túl fáradhatatlan lelkesedéssel munkálkodott a helyi
ifjúság tudásszomjának csillapításán és
a szabadidős programok során a diákok
testi és szellemi gyarapodásán. Folyamatosan fejlesztette tudását. Munkáját
a gyermekszeretet, megbízhatóság jellemezte.
Barátai és kollégái olyan embernek ismerik, akit gyakran hallhatunk jóízűen
nevetni, beszélgetőpartnerével teljesen
azonosulni.
Fontosnak tartotta, hogy tanítványain
kívül azok szüleivel is közvetlen, jó viszonyt ápoljon.
Kívánjuk, hogy a jövőben is ilyen jókedvvel, jó egészségben tevékenykedjen,
a közért és a családjáért.
Toró Zoltánné méltó a Köszönet az
évekért kitüntető díjra.

Luda Ottóné
Zsámboki Zsuzsanna
Köszönet az évekért
kitüntető díj

Jászfényszarun végezte a tanulmányait.
A jászberényi Lehel Vezér Gimnázium
elvégzését követően azonnal munkába
állt, az óvodában fel sem merült benne, hogy az óvónői hivatáson kívül más
munkát végezzen, óvónőnek született. A
Szivárvány, közismert nevén a kinti óvoda jelentette 40 éven át a munkahelyét.
Nagy szeretettel nevelte a gyermekeket,
és kiegyenlítette az esetleges hátrányokat
is. Ezt a szeretetet viszonzásul megkapta
a gyermekektől, azok szüleitől is. Elismert, közismert, szeretett óvó néni, aki
a gyerekekkel partnerként bánt.
Szeretnénk, ha a település pedagógiai és
közéletében továbbra is közreműködne.
Köszönjük az éveket, és kívánunk még
további jó egészséget, sok örömet a családjában.
Luda Ottóné méltó a Köszönet az évekért kitüntető díjra.

Palkovits Péterné
Berényi Zsuzsanna
Köszönet az évekért
kitüntető díj

Már általános iskolai tanulóként felhívta előadói tudásával magára a figyelmet.
Kiválóan tolmácsolta a verseket, dalokat.
Ez a tehetsége jól kibontakozott az óvónői pályája kapcsán is. Mindig kedves
mosollyal tudta a gyerekeket nevelni.
Viszontszerették és elismerték a szakmában pedagógiai tudását. Zsuzsi óvó néni
1980-tól tanított a Szivárvány Óvodában. Szakmailag felkészült, a gyermekeket szeretettel, türelemmel nevelte.
Nyugodt egyéniségével hozzájárult a
gyermekek harmonikus fejlődéséhez.
Palkovits Péterné méltó a Köszönet az
évekért kitüntető díjra.

Réz Sándorné

Köszönet az évekért
kitüntető díj
Elektronikai műszerészként végzett
Budapesten, majd munkaügyi szakvizsgát és később képesített könyvelői
költségvetési szakos vizsgát tett. Első
munkahelye a Jászfényszarui Községi
Tanács költségvetési üzeme volt, ahol
(folytatás az 5. oldalon)
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A kitüntetettek tablója
(folytatás a 4. oldalról)
anyagkönyvelőként és pénztároskéntdolgozott. Ezt a munkahelyet a GAMESZ
követte, majd az Orion helyi gyáregysége
és a Thermotechnika Kft., ahol szintén
pénztárosi feladatokat látott el, illetve
bérszámfejtőként dolgozott. 1999. február 10. óta a Jászfényszarui Polgármesteri
Hivatal dolgozója. Az önkormányzat, a
polgármesteri hivatal, a nemzetiségi önkormányzat készpénzellátását biztosítja,
banki átutalásokat intéz, könyvelési és
adminisztrációs, nyilvántartási feladatokat végez, kapcsolatot tart a szállítókkal.
Minden önkormányzati rendezvény
előkészületeiben, lebonyolításában aktív
segítőként vesz részt. Nagyon sok családi
örömet és jó egészséget kívánunk.
Réz Sándorné méltó a Köszönet az évekért kitüntető díjra.

Szilágyi Jánosné
Bordás Mária

Köszönet az évekért
kitüntető díj
Tanulmányait a Vasút-tanyai iskolában
kezdte, majd a gimnázium befejezését
követően, szakképesítésének megszerzése
után a Jászberényi Műszeripari Szövetke-

Toró Zoltánné, Koós Sándorné, Szilágyi Jánosné, Palkovits Péterné, Luda Ottóné, Réz Sándorné
Fotó: Jenes Fruzsina

zet dolgozója lett. A szövetkezet javítószolgáltató részlege Jászfényszaruba történő telepítését követően annak vezetését
végezte. Szilágyiné Marika a GAMESZ
alapító tagja, munkáját lelkiismeretesen,
precízen látta el. Kedvessége, segítőkészsége hozzájárult a GAMESZ irodai
munkájának elismertségéhez.
Örömmel fedeztük fel az elmúlt időszakban, hogy segít feldolgozni a helyi
lap hasábjain a település történelmének
egy-egy mozzanatát, reméljük, hogy ezt

a tevékenységét tovább folytatja, havonta találkozhatunk írásaival, s azokkal az
élményekkel, amelyeket bemutat az újság olvasói számára, és felfedezi a mindennapok apró örömeit és szépségét.
Köszönjük az eddigi években kifejtett
munkát, és várjuk, hogy maradjon továbbra is aktív résztvevője a közéletnek.
Jó egészséget és sok örömet kívánunk
családi életében.
Szilágyi Jánosné méltó a Köszönet az
évekért kitüntető díjra.

Tárgyjutalomban részesültek névsora
A település fejlődése
érdekében végzett munkáért
Dr. Szabó Tamás – Aki 4 éven át kiválóan
képviselte Jászfényszaru érdekeit az Országgyűlésben. A település érdekérvényesítésében végzett
kiváló munkájáért.
Bolla János és felesége – A kétszeres Jászkapitánynak és feleségének, akik megjelenésükkel
fokozták a rendezvények rangját és jó hírét vitték
Jászfényszarunak. Az énekes kapitánynak, akitől
szebben nem tud senki jó étvágyat kívánni a gazdák ünnepén.
Ézsiás István – Az első jászkapitánynak, aki
Jászfényszaru kulturális követeként végzi munkáját.
Településünknek a Jászságban, a Kis- és Nagykunságban történő jó hírnevének öregbítéséért, a
hagyományok méltó ápolásáért. Kiskunfélegyházi kapcsolatok ápolásáért a Kapitányok tanácsában végzett munkájáért.
Ézsiás Vencel – A nemzeti vágta arcának.
Jászfényszaru hírnevének öregbítéséért, a huszár
hagyományok nemzetközi szinten történő méltó
bemutatásáért. A bajuszversenyben elnyert kiváló
eredményeiért.
Kiss Gábor – Esperes, plébános úrnak a
jászfényszarui egyház mind teljesebb körű építésében végzett szeretetteljes munkájáért.
Pető Ferenc – A Tűzoltóegyesületben, a fogathajtó verseny megtartásában, a közösségek
építésében, a főzőbrigádban végzett munkájáért,
Jászfényszaru jó hírnevének öregbítéséért.

A kulturális életben
végzett munkáért
Berzéné Magyar Krisztina – Kiváló amatőr
művésznek, odaadó közösségi munkájáért, a színjátszásban, közösségszervezésben végzett kimagasló munkájáért.
Bordásné Kovács Katalin – A színjátszás népszerűsítésében, az ünnepeinken végzett több évtizedes narrátori tevékenységéért, a köztisztviselőkkel végzett kiváló érdekképviseleti tevékenységéért.
A magyar irodalom és a vers kultúra a Jászfény
Vers- és Prózamondó versenyek megszervezéséért.
Cserháti Ágnes – A fényszarui lánynak – hogy
Őt idézzem –, ahogy a Redemptio térségi ünnepein bemutatkozik. Kiváló munkájáért, példamutató lokálpatriotizmusáért, Jászfényszaru jó
hírnevének terjesztéséért.
Csomor Csilla – A kiváló színművésznek, Jászfényszaru „Dérynéjének”, az ünnepeink színvonalas megtartásában történő kiváló közreműködéséért. Jászfényszaru büszke rá.
Farkas Lajos – A költő és előadó, a kisebbség
érdekében végzett érdekképviseleti és példamutató munkásságáért a nemzetiségi önkormányzat
élén végzett elismerésre méltó tevékenységéért.
Kaszai Lili – A kiváló népi táncosnak, énekesnőnek, aki reméljük, még sokszor gyönyörködteti
nézőit és hallgatóit Jászfényszaru színpadán is.
Szabó Krisztina – Jászfényszaru „Pacsirtájának”, a zenei kultúra fejlesztésében végzett közreműködéséért, művészi munkájáért, önzetlen
felajánlásáért.

Szabó Lászlóné – Az iskolai és nemzeti ünnepségek méltó, magas színvonalú rendezői munkája
elismeréseként.
Zsámboki Zsolt – Jászfényszaru „Hangja”, a
FÉBE rendezvényeinek levezetéséért, példaértékű
önzetlen közösségben kifejtett munkájáért.
Közösségi munkáért
Annus Gábor – Az idősek otthona felszerelésének beszerzésében, szállításában végzett önzetlen
segítségéért.
Bugyi István – Az első művésztelep és kiállítás
megszervezéséért Jászfényszarun, a vizuális kultúra fejlesztéséért.
Dr. Zsólyomi Krisztina – A jászfényszaruiak
kórházi ápolásában nyújtott önzetlen orvosi
munkájáért a kiváló belgyógyásznak.
Fózer Tibor Pálné – A kiváló védőnőnek az
egészség megőrzésében, az anyák, gyermekek
érdekében végzett, példamutató beteggondozói
munkájáért, a szűrővizsgálatok megszervezéséért.
Glonczi Rudolf – A Jászfényszarut megjelenítő
folyamatos, kitartó, a mindennapokat is bemutató kiváló fotódokumentációk elkészítéséért.
Görbe Jánosné – Az oltárterítők szűcsmintával történő hímzéséért, a népi hímzés megismertetéséért végzett, szeretetteljes közvetítő
munkájáért.
Id. Pethő Ferenc – Az önzetlen, segítőkész
lokálpatriótának, Jászfényszarun a tanya, a föld
szeretetének példaértékű bemutatásáért.
(folytatás a 6. oldalon)
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Tárgyjutalomban részesültek névsora
(folytatás az 5. oldalról)
Id. Pető Árpád – Jászfényszarunak jó hírét öregbítő termékek előállításáért, önzetlen felajánlásaiért, melyek segítik a lovas rendezvények sikerét is.
Illés Péter – A projektekben nyújtott kimagasló teljesítményéért, a humánerőforrás fejlesztése,
a foglalkoztatás teljessé tétele érdekében kifejtett
munkájáért.
Karizs Evelin – A jászfényszarui honlap alapító
szerkesztője, aki az informatikát és hagyományőrzést egyesítette munkájában. Kiváló fotós.
Kaszainé Ocskó Györgyi – A gyermekek nevelésében, a hagyományok ápolásában, az egészségmegőrzésben, a lengyel kapcsolatok fejlesztése
érdekében végzett munkájáért.
Keresztesi József – Jászfényszarun a kórus újraélesztéséért, kiváló kórusvezetői és tanári munkájáért.
Kocsis Péter Csaba – az esélyegyenlőség érdekében kifejtett tevékenységéért, pályázatfigyelésekért, különösen a teaház projektben végzett
munkájáért.
Koncsik Béla és felesége – A kiváló méhészeknek, a jászfényszarui helyi termék vásárokon
történő példaértékű megjelenéséért, az egészséges
táplálkozás népszerűsítésében végzett hagyománytisztelő munkájukért.
Kónyáné Kolozs Katalin – A település pénzügyi kultúrájának fejlesztéséért, az önzetlen tanácsadói munkájáért.
Lovász Dénes – A gépészeti-műszaki kultúra
érdekében végzett példaértékű szervező munkájáért. Kiváló közösségépítő, segítő tevékenységéért.

Mezei Zsolt – foglalkoztatási menedzsernek, a
jászfényszarui lakosság munkához jutási feltételeinek megteremtéséért, és a képzések megszervezéséért, példamutatásáért.
Ormai Pálné Barna Jolika néni – A ragyogó,
fiatalos lendülettel végzett kitartó munkájáért, a
gobelin kézimunka felajánlásaiért, melyek a művelődési házat és a városházát ékesítik.
Ördögné Czeglédi Mária – Jászasszony, életvitelével és nagy erejével méltó a viselethez. A hagyományokat és az összetartozás élményét erősíti
környezetében.
Pál Károly – A katonai hagyományok ápolásában
és bemutatásában végzett munkájáért, a közösség
elismerését kiváltó gépbemutatók megszervezéséért.
Petkov Gabriella – A településen, évtizedeken
át végzett egészséget szolgáló munkájáért, a mozgásszervi megbetegedések gyógyításáért.
Pető István – A helyi közbiztonság érdekében
végzett munkájáért, a helyi közösség fejlesztésének példaértékű megteremtéséért.
Pető István – A helyi egyházi élet fejlesztésében
kifejtett áldozatos munkájáért, Jászfényszaruról
készített kiváló fotókért.
Pető Lászlóné – A jászfényszarui rostélyos kalács készítéséért, a tájház gondnokságáért, a pávakörben végzett példaadó munkájáért, a mézeskalács készítésben végzett szeretetteljes munkájáért.
Pető Ottó – Az elkötelezett lokálpatriótának,
aki családjával együtt huszárként képviseli és őrzi
a hagyományokat
Petőné Kapalyag Éva – Jászasszony, akinek
mosolya is népszerűsíti településünkön a jász

v iseletet, a hagyományok méltó ápolását állami
és nemzeti ünnepeinken.
Sugár Istvánné – A Mi újság Fényszarun?
című helyi lap főszerkesztőjeként nyújtott finom,
intellektuális munkájáért
Szabó Istvánné Dávid Erika – Jászasszony,
aki úgy tudja megszervezni az aradi vértanúk
emlékversenyét, hogy a győztesek a dicsőséges
tavaszi hadjáratban részt vehetnek. Dicséretesen
őrzi a hagyományokat.
Szakaliné Hesz Katalin – A Teaházban végzett kimagasló szociálpedagógiai, kitartó, példamutató munkájáért.
Tamus József – A helyi agrárértelmiség kiváló
reprezentálásáért, a Vadásztársaság főkönyvelőjének, kiváló munkájáért.
Tamus Józsefné – Önzetlen pénzügyi tanácsadó tevékenységéért, a felügyelőbizottságok
elnökeként és tagjaként végzett állhatatos munkájáért.
Tanczikó Attila – A színjátszó egyesület elnöke, aki Gát község testvértelepülésünkkel történő
kapcsolat ápolásában is jelentős szerepet vállal.
Versegi László – A jászfényszarui ipari park
vezetőjének a gazdaságfejlesztés érdekében, a kiemelt projekt elnyerésében végzett munkájáért.
Víg Antal – A kemence mesterének, a mozigép
felújításáért, példamutató közösségi munkájáért, a közösség biztonságáért végzett tevékenységéért.
Zsámboki Zsolt – A jászfényszarui lovassport
és a fogathajtó versenyek hagyományának megalapítója, a szorgalmas és kitartó munka példája.

Samsung VIP* szoba nyílik
a jászberényi Szent Erzsébet Kórház gyermekosztályán
Sajtóközlemény
Jászberény, 2014. szeptember 16. – Az idén 25 éves jubileumát ün
neplő Samsung Electronics Magyar Zrt. a jászberényi Szent Erzsé
bet Kórházzal együttműködve VIP szobát hoz létre a gyermekosztá
lyon. A Samsung VIP Szoba olyan egyágyas kórterem, mely minden
igényt kielégítő Samsung termékekkel lesz felszerelve, ezáltal meg
könnyítve gyermeknek és szülőnek a bent töltött időt.
A Samsung 2012 óta működik együtt a jászberényi kórházzal, a VIP
szoba ötlete pedig 2014 tavaszán született meg. A 3 millió forintból
megvalósuló projekt keretében egy már meglévő kórtermet alakítanak
át egyágyas pihenővé. A gyermekek kényelme érdekében külön bejáratú
fürdő és konyhasarok is helyet kap majd a kórház higiéniai előírásainak
maximálisan megfelelő, új burkolattal és bútorokkal is felszerelt szobában. A szobát a legmodernebb Samsung elektronikai berendezésekkel
(tv, hűtő, mikro, légkondicionáló) látják el.

A Samsung VIP szobát október elején adják át. A szoba napi használati
díja 10.000 Ft lesz, a jászfényszarui Samsung gyár dolgozói azonban
ingyenesen vehetik igénybe annak szolgáltatásait.
A Samsung Electronics
A Samsung Electronics világelső a technológia terén: a televíziók,
okostelefonok, személyi számítógépek, nyomtatók, fényképezőgépek,
háztartási eszközök, LTE-rend
szerek, orvosi eszközök, félvezetők és
LED-megoldások folyamatos megújítója. A vállalat a világ 79 országában 236.000 embert foglalkoztat, éves forgalma meghaladja a 187,8
milliárd USD-t.
További információ: www.samsung.com; www.samsungpartner.hu
Sajtókapcsolat
Oláh Tamás – Samsung Electronics Magyar Zrt.
Mobil: 30/91-29-614 · Tel.: +36/57/818-081
tamas.olah@samsung.com

„Vállalatunk elkötelezett az egészségügy támogatása, fejlesztése mellett,
ezért VIP szoba létrehozásával segíti a jászberényi kórházat. Mindez egyrészről könnyebbé teszi a gyermekek és szüleik részére a kórházban töltött
időt, másrészről folyamatos, passzív jövedelemhez juttatja a Szent Erzsébet
Kórházat. A Samsung pedig az egészségügy támogatása mellett a munkavállalóinak is kedvez, hiszen megtéríti a szoba igénybevételének teljes költségét,
ezzel pedig egy plusz egészségügyi hozzájárulást nyújt. Ez a szoba a Samsung
jubileumi ajándéka a régióban élők számára” – mondta el Oláh Tamás, a
Samsung Zrt. társadalmi szerepvállalásért felelős koordinátora.

* VIP: Very Important Person. A különleges elbánásban részesítendő vendégre utaló angol kifejezés (Wikipédia)
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Önkormányzati választások – 2014. október 12.
Tisztelt Választópolgárok!
Az önkormányzati választások 2014. október 12-én (vasárnap) reggel 6.00 órától 19.00 óráig kerülnek megtartásra.
Önök korábban már megkapták az értesítést a választói nyilvántartásba történő felvételükről, amely tartalmazza a szavazókör címét.
Szavazni csak személyesen lehet a következő érvényes igazolvány(ok)
bemutatásával:
A lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolvány, az
új típusú személyazonosító igazolvány (kártya), útlevél, 2001. január
1-jét követően kiállított vezetői engedély, melyekhez a lakcímigazolvány is szükséges.
A szavazatszámláló bizottság a szavazásra jelentkező választópolgár
személyazonosságának, lakcímadatainak megállapítása után ellenőrzi,
hogy a névjegyzékben szerepel-e. A bizottság visszautasítja azt a vá
lasztópolgárt, aki nem tudja érvényes okmányokkal személyazo
nosságát igazolni, illetve aki nem szerepel a választók névjegyzékében.
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság tagja
átadja a szavazólapokat, melyeket hitelesített a szavazókör bélyegzőjével. A szavazólap átvételét a választópolgár a névjegyzéken sajátkezű
aláírásával igazolja. Az írásképtelen személy helyett - e tény feltüntetésével - a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket.

Érvényesen szavazni csak a szavazólapokon szereplő körbe, tollal
írt kizárólag két egymást metsző (+ vagy x) vonallal lehet. A választópolgár szavazófülkében tölti ki a szavazólapot, azt borítékba teszi, és
a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába helyezi.
Ha a választópolgár a szavazólap kitöltését elrontotta, egy alkalommal kaphat helyette újat, feltéve, ha a rontás tényét az előtt jelzi, mielőtt a szavazólapot az urnába dobja.
A választók a szavazatszámláló bizottságtól három szavazólapot kapnak. A helyi önkormányzati képviselőket egyéni listán választjuk meg.
A szavazáskor a szavazólapon az összes jelölt a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben és a jelölt által kiválasztott utónévvel
szerepel. A választók legfeljebb 8 jelöltre szavazhatnak. A megválasztott képviselő az a 8 jelölt lesz, aki a szavazólapokon a legtöbb
szavazatot kapta.
Polgármesterjelöltre érvényesen szavazni a neve melletti körben elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet.
A megyei közgyűlés tagjainak választása a pártok által összeállított
listák alapján történik.
A szavazólapon a listák és az azokon szereplő első öt jelölt neve lesz
feltüntetve. Ezen a szavazólapon csak egy listára lehet érvényesen szavazni a lista neve feletti körben elhelyezett + vagy x jellel.
Kérjük a Tisztelt Választópolgárokat, minél többen vegyenek részt az
Helyi Választási Iroda
önkormányzati választásokon.

Önkormányzati választások
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyűlési Listái:
1. FIDESZ-KDNP
2. Magyar Munkáspárt
3. JOBBIK Magyarországért Mozgalom
4. Magyar Szocialista Párt
5. Demokratikus Koalíció
Települési önkormányzati választás
POLGÁRMESTERJELÖLT:
1. Győriné dr. Czeglédi Márta (független)
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐJELÖLTJEI:
(sorsolt sorrendben)
1. Kovács János (független)
2. Balogh Béla (független)
3. Török Csaba (független)
4. Zsámboki Sándor (független)
5. Berényi Ferenc (független)
6. Mezei Zsolt (független)
7. Tóth Norbert (FIDESZ-KDNP)
8. Basa Éva (független)
9. Kaszai Tamás (független)
10. Sánta Ferenc (független)
11. Török Imre (független)
12. Győri János Bertalan (független)
13. Szakali János Vendel (független)
14. Tóth Tibor (MSZP)
15. Dobákné Simon-Kiss Judit (független)
16. Sándor Sándor (független)
17. Bagi Gergő (független)
18. Szabó László (független)
19. Lovászné Török Magdolna (független)
Rövidítések:
Független: Független jelölt
FIDESZ-KDNP: Fidesz–Magyar Polgári Szövetség/
Kereszténydemokrata Néppárt
MSZP: Magyar Szocialista Párt

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
Településünkön 2014. október 12-én (vasárnap) roma nemzetiségi
önkormányzati választásra is sor kerül.
A nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgárok a
Jászfényszaru, Szabadság út 2. szám alatti Régi Általános Iskolában kialakított önálló szavazókörben adhatják le voksaikat 6.00 órától 19.00
óráig.
A nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek a szavazólapon a
Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. Érvényesen szavazni legfeljebb 3 jelöltre lehet.
ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐJELÖLTJEI:
(sorsolt sorrendben)
1. Baranyi Lajosné (LUNGO DROM)
2. Farkas János (LUNGO DROM)
3. Radics Tibor (LUNGO DROM)
Rövidítés:
LUNGO DROM: „Lungo Drom”
Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
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Önkormányzati választások – 2014. október 12.
Polgármester-jelölt
Október 12. az Önkormányzati választások
Győriné
napja. Remélem sokan eljönnek voksolni és
leadott szavazataik erősítik majd meg bendr. Czeglédi Márta
nem azt a hitet, hogy a jövőbeni terveink

Kedves Jászfényszaruiak!
Szeretettel köszöntöm valamennyijüket immáron polgármester-jelöltként.
Bízom abban, hogy ajánlásaikat annak
reményében tették meg, hogy a jelenleg is
képviselői mandátummal bíró és képviselőjelöltként is induló társaimmal újra bizalmat
kaphatunk.
Valamennyijük
segítségét
köszönjük,
amellyel az elmúlt ciklusban támogatták
munkánkat, szeretett városunk, Jászfényszaru
fejlesztése érdekében.

Győriné dr. Czeglédi Márta

megvalósulásán is együtt dolgozhatunk. Kérem, tiszteljenek meg azzal, hogy részt vesznek a választásokon.
Csak leadott szavazataik igazolhatják vissza
az irányomba és irányunkba fektetett bizalmat.
Ígérem, hogy lelkiismeretesen és tudásom
legjavát adva fogom Jászfényszaru polgárait
szolgálni a következő 5 évben is.
Szeretném, ha a település fejlődését a belső
igényességből fakadó épülés céljai vezérelnék.
Tisztelettel és szeretettel:
Győriné dr. Czeglédi Márta

Képviselő-jelöltek
Bagi Gergő
Tisztelt Választópolgárok!
Bagi Gergő vagyok, az önkormányzati
választáson független jelöltként szeretném
megmérettetni magam. Szeretném megköszönni a rengeteg biztatást és ajánlást, minek
eredményeként felkerültem az egyéni listás
jelöltek közé.

lyettünk, hisz ki tudná, mi kell és jó nekünk,
ha meg sem kérdezi, mit szeretnénk, mi a
fontos. Ígérgetni nem szeretnék, azt meghagyom másoknak, felelős ígéreteket csak a
lehetőségek ismeretében lehet tenni, ezért kérem segítségüket az októberi önkormányzati
választásokon.
Kérem, szavazataikkal támogassanak, hogy
tudjam képviselni közös érdekeinket!
Köszönöm, hogy elolvasta soraimat!
Tisztelettel: Bagi Gergő

Balogh Béla

Bagi Gergő
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. 35
éves vagyok, itt nőttem fel önök közt Jászfényszarun. Középiskolai tanulmányaimat
Jászberényben a Liska József Erősáramú
Szakközépiskolában végeztem, és azóta, mint
villanyszerelő dolgozok édesapámmal közös
vállalkozásunkban. Feleségemmel 2012-ben
házasodtunk össze, egy kislányunk született,
akit nagy örömmel és felelősséggel nevelünk.
Az elmúlt időben sokat beszélgettem a helyi
emberekkel arról, ki mit gondol, és mennyire
elégedett a jelenlegi életével, lehetőségeivel itt
Jászfényszarun, és arra jutottam, nem rossz
a helyzet, de lehetne másképpen és jobban
csinálni. Ezért tenni kell a Mi korosztályunknak is. Nem várhatjuk azt el az elmúlt 24 év
képviselőitől, hogy mindig Ők döntsenek he-

Tisztelt Választópolgárok!
Szeretném megköszönni bizalmukat, amely
által útnak indítottak, hogy képviselőjelölt
lehessek.
A következőkben pár szót írnék magamról. 1976. 10. 24-én születtem. Születésem
pillanatától kezdve Jászfényszaru városában
élek. Itt jártam óvodába, és az általános iskolai tanulmányaimat is a Jászfényszarui Általános Iskolában kezdtem el, ahol alkalmam
nyílt megismerkedni a sport iránti alázatos
szeretettel, úgymint tornász és futballista.
Futballistaként a későbbiekben is aktívan ját-

Balogh Béla

szottam a kunhegyesi sportiskolában. Majd
ezt követően az MTK III. kerületi TVE
csapatában játszottam, s végül Jászfényszaru
VSE csapatában hagytam abba súlyos sportsérülések következtében. Középiskolai tanulmányaimat budapesti szakközép- és szakipari
középiskolában végeztem el. S ezen kívül
megszereztem az alapfokú bírói és edzői diplomát is.
Jelenleg a Samsung Electronics Magyar
Zrt. megbecsült dolgozója vagyok, ahol nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem az emberi
kapcsolatokról. Nemrég pedig boldog családi
életet élek feleségemmel, Balog Szabinával és
kislányommal, Balog Csengével.
Gondolataim későbbiekben szórólapon szeretném közölni Jászfényszaru lakosságával.
Mottóm: Hiszem, hogy a sikerhez vezető
út a szorgalom, a becsület és a kitartás ös�szefogásával érhető el. Ha Ön is hisz ebben,
szavazzon rám!
HAJRÁ JÁSZFÉNYSZARU!
Tisztelettel: Balogh Béla

Basa Éva
Születésem óta Jászfényszarun lakom. Édesapám, Basa László már 5 éve nincs velünk,
édesanyám, Rimóczi Klára korához mérten
aktív életet él. Franciska lányom Budapesten,
a hajléktalanok ellátásában szociális munkásként dolgozik, mellette beteg gyerekeknél
rendszeresen önkénteskedik. Julika szeptembertől Vácott, a zeneművészeti szakközépiskolában népi hegedű szakon tanul. Szülésznői hivatásomat a gyermek- és ifjúságvédelmi
munkával cseréltem fel. Diplomámat 2000ben szereztem. A J.N.Sz. Megyei Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon nevelőszülői
tanácsadója, utó- és családgondozója vagyok.
30 éve látogatok családokat a Jászságban, oktatási és egyéb intézményeket. Székhelyem a
család- és gyermekjóléti szolgálat épületében
(folytatás a 9. oldalon)
van.
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(folytatás a 8. oldalról)
Mindig érték volt számomra az önképzés,
a személyiség fejlesztése, a szabadidő értékteremtő eltöltése. Ennek szellemében igyekszem élni, és másoknak is irányt mutatni. 22
éve indultam el egy olyan úton, aminek középpontjában a fizikai és lelki egészség megtartása, visszaszerzése áll. Igyekszem eszerint
is élni, a tapasztalataimat pedig megosztani

folyásolhatná az eddig is színvonalas testületi
munkát. Fontosnak tartom a közlekedésbiztonság további javítását, az egészségügyi és
mentális szolgáltatások, rekreációs lehetőségek bővítését, a temetők infrastrukturális
fejlesztését, a fiatalok színvonalas szórakozási
lehetőségeinek keresését. Amennyiben bizalmat kapok a következő évekre, előtérbe helyezem a választók javaslatait, elképzeléseit is
közös otthonunkért, Jászfényszaruért.

Dobákné
Simon-Kis Judit

Basa Éva
másokkal. Hívő emberként fontos mérce
számomra a feddhetetlen erkölcsi élet, a jogkövető magatartás, azoknak az embereknek
a segítése, akik életük valamely problémájának a megoldásán dolgoznak. Sok mindent
megéltem, de az egyetemes értékek mentén
igyekeztem kitartani, és ezért tudok fokozott
megértéssel fordulni mások felé is. Ehhez a
folyamatos ismeretszerzés, a nyitottság, az
önismeret minél mélyebb elsajátítása adott
erőt, kitartást. A környezettudatos magatartás gyakorlását és tudatosítását mindig feladatomnak tekintettem, melynek érdekében
korábban néhány előadást is szerveztem. A
művészetek, a természetjárás sokféle módon
segíti az életem. A közéletben gyerekkorom
óta folyamatosan részt veszek. Több civil szervezet (FÉBE, BLNT, Drámaműhely, Gondolatolvasó kör, Hagyományőrző csoport) alapító tagjaként ma is aktívan tevékenykedem.
Két éve a Jászfényszaruért Alapítvány kurátora vagyok. Fiatal koromtól színjátszom, 5
évig drámajátékot oktathattam a helyi művészeti iskolában. 15 évig táborvezetőként,
2 éve szervezőként segítem a főleg iskolás
korosztály nyári, 8 napos táborozását („mese”
és Virgonc táborok). Önismereti klubunk 5.
évét kezdjük meg szeptember végén. Az egyházi ünnepeket számos műsorral színesítettem. A médiacsoport tagjaként rendszeresen
publikálok a helyi lapban. A közösségekért
végzett tevékenységemet gyermekeimnek is
például szánom.
Miért szeretnék képviselő lenni? Eddig
megszerzett tudásomat, tapasztalataimat, új
ötleteimet a jövőben szeretném a település
és az itt lakók szolgálatába állítani. Városunk
példaértékűen fejlődött az elmúlt évtizedekben. Úgy gondolom azonban, hogy egy kicsit
más szemlélet, újszerű meglátás pozitívan be-

A nevem Dobákné Simon-Kiss Judit és engedjék meg, hogy bemutassam magam.
1988. október 21-én Jászberényben születtem. Születésem óta Jászfényszarun élek
családommal.
A helyi óvodában és általános iskolában
kezdtem a tanulmányaimat, majd a jászberényi Terplán Zénó Műszaki és Közgazdasági
Szakképző Iskolában érettségiztem 2007ben. 2007 szeptemberében kezdtem el dolgozni a Samsung Electronics Magyar Zrt.-nél
mint HR-asszisztens, később pedig mint bérszámfejtési asszisztens.
Férjem Dobák Zoltánnak hívják, akivel

dozási segélyről visszatérő édesanyák munkába történő visszailleszkedésének segítése, a
munkaidő alatti gyermekfelügyelet megoldása, családi napközi létrehozása.
Állandó helyiségek kialakításának szorgalmazása a gyermekprogramok megfelelő
szintű működéséhez, minden évszakhoz alkalmazkodva. Az iskolákkal együttműködve
szorgalmaznám a cserediákprogramokat, a
nyelvoktatás támogatását egészen a gyermekek pici korától kezdve. Gyermekkorban a
bűnmegelőzési, drogprevenciós előadásokat,
foglalkozásokat szorgalmaznám.
Fontos szerepe van az életemben a sportnak
is, így ezen területen is szeretnék jelentős változásokat elérni, bár Jászfényszaru szerencsére sok tehetséges sportolóval büszkélkedhet.
Támogatom és szorgalmazom a sportcsarnok
építését. Amennyiben megválasztanak, minden korosztályt szeretnék elérni az ötleteimmel, a céljaimmal.
Kérem, amennyiben szimpatikus vagyok
Önnek és támogatja a terveimet, támogasson
az önkormányzati választásokon, és szavazzon rám.

Kaszai Tamás
Átláthatóan, becsületesen, szókimondóan,
felelősséggel összefogva építeni Jászfényszaru
jövőjét a lakosság jobb megélhetése érdekében. Közel negyedszázada élek családommal
Jászfényszarun. 54 éves vagyok. Feleségem,
Györgyi védőnő, Lili lányom és Martin
fiam egyetemi hallgatók. Több évig a helyi
rendőrőrs parancsnoka voltam, ezt követően
Budapesten teljesítettem szolgálatot nyugállományba vonulásomig.

Dobákné Simon-Kis Judit
2010 júliusában megszületett a kislányunk,
Dobák Liliána.
2013-ban új beosztásom lett a Samsung
Smart School háziasszonyaként, amely posztot a mai napig betöltök, és tudásom legjavával igyekszem végezni.
Hosszas mérlegelés után úgy döntöttem,
indulok a 2014-es önkormányzati választásokon mint független képviselőjelölt.
Már gyermekem születése előtt is kiemelt
figyelmet kapott nálam a család egysége,
a szülők támogatása, a gyermekek segítése
minden téren.
Amennyiben megválasztanak, minden
erőmmel azon leszek, hogy a gyermekeket
támogassam különböző területeken, segítsem
a szülőket, támogassam az őket segítők munkáját! Terveim között szerepel a gyermekgon-

Kaszai Tamás
Ha a választóktól bizalmat kapok, képviselői munkám során a következő területeket
szeretném kiemelten kezelni:
1. A helyi munkavállalási lehetőségek növelése a jászfényszarui vállalkozók helyzetbe hozásával. A város pénzügyi biztonságát megteremtő multinacionális
vállalat számára munkaerőként a helyi
emberek ajánlását.
(folytatás a 10. oldalon)
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Büszkeséggel tölt el, hogy szavazataimmal,
Kovács János
cselekedeteimmel hozzájárulhattam váro

(folytatás a 9. oldalról)
2. A legfontosabb közintézmények, az
óvoda és az idősek otthona minél hamarabbi felépítése, átépítése.
3. A lakosság megnyugtató, gyors és szakszerű egészségügyi ellátásának biztosítása érdekében ügyeleti szolgálat létrehozása a helyi új egészségházban.
4 Az idegenforgalmi vonzóképesség
nagymértékű javítása – egyebek mellett
termálfürdő megépítésével.
5. A megújuló energiaforrások kiaknázási
feltételeinek megteremtése, az így nyert
energia közösségi és lakossági célra történő hasznosítása.
6. Az ingatlanadó eltörlése a lakott ingatlanok után.
7 Kezdeményezném a Jászberény – Jászfényszaru közötti autóbuszjáratok menetvonalának módosítását annak érdekében, hogy a keleti városrész lakói
könnyebben megközelíthessék az új
orvosi rendelőt és a vasútállomást.
8. A fiatalok és fiatal családosok számára
a meglévő közösségi terek jobb kihasználásával a szórakozás, kikapcsolódás
lehetőségének fejlesztése.
9. Igényes, közönséget vonzó rendezvények, kulturális programok kiemelt
támogatása.
10. A 65 év feletti lakosok számára havonta
egy alkalommal a közeli termálfürdők
valamelyikében ingyenes autóbuszos
utazást és fürdőbelépőt biztosítani.
11. A lakossággal való jobb kapcsolattartás
érdekében a fogadó órák mellett, minden évben az elvégzett munkáról részletes beszámolót tartok.
Kérem a tisztelt választópolgárokat, hogy
szavazatukkal támogassanak!

Lovászné
Török Magdolna

Lovászné Török Magdolna
Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Jászfényszaruiak!
Köszönöm megtisztelő ajánlásaikat, amelyekkel ismét lehetővé tették jelölésemet a
helyi önkormányzati választáson. Immár 12
éve lehetek az Önök bizalmából képviselő.

sunk további fejlődéséhez. Úgy gondolom,
hogy sikeres 4 évet tudhat maga mögött a
képviselő-testület. Jászfényszaru szépül, fejlődik, és nemcsak külsőségekben. Tudunk
együtt ünnepelni, számos alkalom nyílik találkozásokra, beszélgetésekre. Nagyon jó érzés Önökkel örülni a sikereknek.
A Szociális, Egészségügyi, Idős- és Vallásügyi Bizottság elnökeként minden erőmmel igyekszem segíteni a rászorulókat. Az
időseknek nem elég örömet okozni, hanem
gondoskodni is kell róluk. Ezért is érveltem
kitartóan az idősek otthona felújításáért,
bővítéséért. Fontosnak tartom a betegségmegelőzést, egészségmegőrzést. Ennek okán
támogatom és szorgalmazom a szűrővizsgálatok megszervezését, a védőoltások mind szélesebb körű kiterjesztését, az egészségügyi fejlesztéseket, mint pl. fitneszpark, Egészségház
felújítása, fizikoterápia helyi megszervezése,
Egészségpark kialakítása stb. Örömmel képviselek minden olyan programot, fejlesztést
– szoborfelújítások, rendezvények, táborok
támogatása, plébánia felújítása, közösségi ház
létrehozása stb. – mely az önkormányzat és az
egyház szorosabb együttműködését szolgálja.
Az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági
Bizottság tagjaként, az iskola egyik vezetőjeként azon igyekszem, hogy az oktatás, a
művészeti képzés megőrizze színvonalát. Nagyon fontos, hogy mind az óvodában, mind
az iskolában a gyerekek a lehető legmagasabb
szintű nevelésben, oktatásban részesüljenek.
Amelynek egyik feltétele a jól képzett, elhivatott pedagógus, rendelkezésre áll. A másik
feltétele pedig az a minőségi körülmény, melyet a testület pályázati forrás és/vagy önerő
segítségével mindig igyekezett biztosítani,
pl.: felújítás, eszközbeszerzés, a Kisiskola udvarának burkolása, tankönyvtámogatás stb.
Fontosnak tartom, hogy a gyermekek hagyományápoló, értéket teremtő tevékenységgel
töltsék szabadidejüket. A civil szervezetek
sokszínűsége, programgazdagsága egyedülálló térségünkben. Ahhoz, hogy ez így is maradjon, szükségesnek tartom támogatásukat,
megbecsülésüket.
Szeretném, hogy: eredményeinket megbecsüljük, megőrizzük; a felújított, megépített
és építeni tervezett intézmények életminőségünk javítását szolgálják, mely által az itt
élőknek mind jobb életkörülmények között
teljenek napjai; Jászfényszaru fejlődési üteme
tovább növekedjék. Minden tudásom, munkám arra irányul, hogy a kisgyermektől az
idősig mindenki biztonságban, megbecsülésben, szeretetben, békében éljen. Ahhoz, hogy
ez továbbra is így legyen, átgondolt, megtervezett fejlesztésekre, a lehetőségekkel élni
tudó, helyesen gazdálkodó, szívvel-lélekkel
dolgozó önkormányzatra van szükség.
Ha úgy gondolják, hogy ezen az úton haladhatok tovább, kérem Önöket, hogy szavazataikkal is erősítsék meg irántam érzett
bizalmukat, támogassanak október 12-én!
Tisztelettel: Lovászné Török Magdolna

Tisztelt Választópolgárok!
Ezúton szeretném megköszönni a támogatást, hogy elindulhattam képviselőjelöltként.
Kovács Jánosnak hívnak 1972-ben születtem, azóta Jászfényszarun élek.
1990-ben érettségiztem Jászapátin és ebben
az évben házasodtam meg.
Két gyermekünk született, akiket tisztességben, szeretetben felneveltünk.

Kovács János
Építőipari vállalkozóként dolgozom 17 éve
Budapest vonzáskörzetében. Naponta hallom
a lakosok ilyen-olyan problémáit ami késztetett arra, hogy képviselőjelöltként elinduljak,
és képviseljem önöket Hittel. Szívvel. Erővel.
Amennyiben változást szeretne kérem, szavazzon rám. Terveimről szórólapon tájékozKöszönöm.
tatom önöket.

Mezei Zsolt
Tisztelt Választópolgárok,
Kedves Barátaim!
Jelenleg az önkormányzatnál munkaerő-
piaci menedzserként dolgozom.
(folytatás a 11. oldalon)

Mezei Zsolt
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Munkámból adódóan évek óta emberekkel,
sorsokkal foglakozom. Fontosnak tartom a
képzések, foglalkoztatási lehetőségek megismertetését, a település adta lehetőségek kiaknázását, jól bevált dolgok folytatását.
Az eddig megszerzett bizalom megtartása
elengedhetetlen ahhoz, hogy az új kihívásokkal szembe tudjunk nézni.
A társadalmi elvárásoknak megfelelő,
egymást elfogadó kulturált együttélés közös érdek és közös munka, mellyel egymást
megértve és összefogva, lehetőségeinket és
erőforrásainkat felmérve megvalósítható jövőt építhetünk.
A jövő építése a múlt tapasztalataira, az idősek tudására építve, a fiatalok lendületével és
támogatásával valósulhat meg.
Meggyőződésem, hogy az idősek megbecsülése, a fiatalok lakáshoz jutása, a család
és az oktatás jelentőségének felismerése, az
élő szomszédsági kapcsolatok kialakítása, a
viselkedéskultúra javításával elérhető konfliktusmentes együttélés és a biztos megélhetés
mindannyiunk számára fontos és közös érték.
Elképzeléseim, programom hamarosan
mindenki számára elérhetővé válik, amelyet
az eddigi megismert problémákra és a lakosság jövőbeni terveire alapoztam.
Mezei Zsolt képviselőjelölt
munkaerő-piaci menedzser

Sánta Ferenc

Sánta Ferenc
Tisztelt Választópolgárok,
Jászfényszaru lakói!
Szeretném megköszönni azt a sok ajánlást,
amellyel megtiszteltek engem, és ennek köszönhetően Jászfényszaru képviselőjelöltje
lettem.
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Sánta Ferenc vagyok. 1972-ben Jászberényben
születtem. Születésem óta Jászfényszarun
élek. Hosszú évekig a Samsung gyárában dolgoztam. Jelenleg egy építőipari vállalkozást
vezetek. Nős vagyok, gyermekeim 11 és 15

évesek. Megválasztásom esetén Jászfényszaru
lakosságának érdekeit szem előtt tartva kívánok munkálkodni. Ehhez kérem az önök
szavazatát október 12-én. Későbbiekben egy
nagyobb terjedelmű szórólapon ismertetem
önökkel terveimet, ötleteimet.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Tisztelettel: Sánta Ferenc független jelölt

Szabó László

tárgyilagos érvelés. A viták és az álláspontok
egyeztetése mindig a település és a közösségek
érdekét kell hogy szolgálják!
Köszönetemet fejezem ki azon választópolgároknak, akik ajánlásukkal lehetővé tették
jelölhetőségemet.
Tisztában vagyok azzal, hogy a választott
képviselő minden cselekedetével felelősséggel
tartozik választói iránt. Megtisztelő bizalmukra, szavazataikra számítok.
Tisztelettel: Szabó László

Tóth Norbert

Szabó László
Tisztelt Választópolgárok!
Művelődésszervező-kulturális menedzserként több mint 22 éve a helyi művelődési
házban dolgozom. Feleségem az általános iskola igazgatóhelyettese, lányom orvos, fiam
is erre a pályára készül. A munkám mellett
közösségi tevékenységként az elmúlt huszonnégy évben lakókörnyezetemben szerveztem
a járdaépítést, a fásítást, a portalanított út
építését, a szennyvízcsatorna megépítéséhez
szükséges nyilatkozatok összegyűjtését.
Megválasztásom esetén kiemelten fontos
célként kívánom támogatni:
· a tapasztalataim alapján kiválóan működő polgárőrség munkáját;
· önkormányzati intézményeink magas
színvonalú munkájához a feltételek
maximális biztosítását;
· városunk polgárai számára a díjmentes
internetelérhetőséget (kb. 800 háztartást érinthet);
· a lakossággal való kommunikációban a
közéleti aktivitást segítő igényes internetes párbeszéd fórum kialakítását;
· főleg az idősebb polgártársaink részére a
környező egészségügyi intézményekbe
való gyors és kényelmes utazási szolgáltatás kialakítását (természetesen megfizethető, jelképes összegért);
· a sportcsarnok megépítését – lehetőleg
uszodával együtt;
· a helyi vállalkozók „helyzetbe hozását”
a törvények adta kereteken belül.
Minden jól működő demokrácia alapja kell
hogy legyen a következetesség, az arányosság, a tolerancia, az érthető tájékoztatás, a
hiteles információkon alapuló többoldalú

Tisztelt Választópolgárok!
Ezúton szeretném megköszönni valamen�nyi választópolgárnak, hogy az aláírt ajánlóívek száma alapján bizalmat szavazott nekem ahhoz, hogy a 2014. évi önkormányzati
választáson indulhassak, az itt élő emberek
érdekeit képviselhessem, és véleményüket
kifejezésre juttathassam az önkormányzat
döntéseinél.
Úgy gondolom, hogy az eredményes folytatáshoz arra is szükség van, hogy valamennyien elmenjünk október 12-én szavazni, hiszen
a város életét meghatározó, felelősségteljes
döntést kell hoznunk ezen a napon.
Születésem óta Jászfényszarun élek feleségemmel, Csenge lányommal és Bálint fiammal. Önkormányzati munkámat 2011 óta
folytatom a város és az itt élő lakosság képviseletében.
A jövőben valamennyi Jászfényszarun élő
ember számára meg kell teremteni a lehetőséget ahhoz, hogy az itt zajló fejlesztésekről,
döntésekről megfelelő információval rendelkezzen, és be kell vonni lehetőség szerint

Tóth Norbert
minden érintettet ebbe a folyamatba annak
érdekében, hogy egy elfogadható, mindenki
számára megfelelő döntés születhessen a városunkban zajló eseményeket illetően.
Az eddigi visszajelzések alapján úgy látom,
hogy személyesen is hozzájárulhattam ahhoz,
(folytatás a 12. oldalon)
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hogy a város döntéshozói és a helyi vállalkozók közelebb kerüljenek egymáshoz.
Úgy gondolom, hogy ez a folyamat jó
irányba tart, de szükség van arra, hogy egyre
több témában legyen egyeztetés a városvezetés szándéka és az itt dolgozó és élő vállalkozások között.
Mindnyájan tudjuk, hogy a Jászfényszarun adót fizető vállalkozások nyújtják számunkra a legnagyobb garanciát arra, hogy
egy elvégzett munka megfelelő minőségben
és határidőn belül valósuljon meg, hiszen a
vállalkozás tulajdonosai és kollégái is itt élnek
közöttünk.
Azt szeretném, ha pályázati forrás bevonásával közösségi buszt szereznénk be, hiszen
a fiatalok számtalan programján túlmenően
az idősebb generáció részére is jó szolgálatot
tenne számtalan esetben.
Ki kell alakítani egy olyan csarnokot, amely
a gyermekek, fiatalok hétköznapi testmozgásának helyszínéül szolgálhatna. Ezen túlmenően pedig egyéb sportrendezvényeknek
is otthont adhat, ami még vonzóbbá teheti
Jászfényszarut.
Véleményem szerint folytatni kell a közoktatási intézményeink fejlesztését, továbbra is
támogatni kell a közbiztonság javítását szolgáló szervezetek működését.
Javítani kell a település lehetőségeihez mérten a tűzoltóság, polgárőrség és a rendőrség
azon technikai felszerelését, amely a településen élők biztonságérzetét javítja. Bővíteni kell
a térfigyelő kamerarendszert, támogatni kell a
mezőőrség és a közterület-felügyelet meglévő
eszközparkját annak érdekében, hogy váro
sunk élhető, tiszta és minden szempontból
vonzóvá váljon nem csupán az itt élő emberek, hanem az idelátogatók számára egyaránt.
Az önkormányzati választáson a FIDESZ
KDNP képviselő jelöltjeként indulok.
Köszönöm, hogy megtiszteltek bizalmukkal
az előző választás során és kérem, hogy október 12-én ismét szavazzon rám és a FIDESZ
KDNP megyei listájára.

Török Imre
Török Imre vagyok, 1958. augusztus 13-án
születtem Jászberényben. Szüleim, nagyszüleim, elődeim mezőgazdasággal foglalkoztak,
innen jött az indíttatás, hogy én is a mezőgazdaság felé orientálódjak. Tanulmányaimat
Jászberényben, a kertészeti szakközépiskolában kezdtem, majd diplomámat a Kecskeméti Kertészeti Főiskolán szereztem meg.
1979-ben a Béke Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben kezdtem dolgozni ágazatvezetőként, majd a rendszerváltás után magángazdálkodó lettem. 1993-ban falugazdászként
tevékenykedtem, majd 1995-ben létrehoztuk
a Jászsági Mezőgazdák Értékesítő Szövetkezetét, melynek az elnöke voltam 6 évig, ma
is működik az a hűtőház melynek megvalósításában és beindításában jelentős szerepet
vállaltam. Közel 3 éven keresztül a Csányi

hűtőházat vezettem. Közben folyamatosan
működött mezőgazdasági vállalkozásom,
melyből jelenleg is van 7000m2 fóliával
borított területem, amit bérbeadással hasznosítok. 2012 februárjától az önkormányzat
alkalmazásában vagyok mint munkaprogram-vezető, jelenleg 86 fő irányítását végzem.

nem tudjuk fenntartani. Nagyon sok ember
szeretne tenni, illetve tesz településünkért,
értékeljük ezeknek az embereknek a munkáját, mert fejlődni, fejleszteni, csak közösen,
együttműködve lehet.
Tisztelt választópolgárok! Én nem valaki
ellen, hanem a 6000 jászfényszarui lakosért
szeretnék képviselő lenni.

Tóth Tibor
Köszönöm, hogy ajánlóíveim aláírásával segítettek abban, hogy október 12-én képviselő
jelöltként indulhatok a helyi önkormányzati választásokon. Képviselői munkám során
rendkívül sok segítséget kaptam a lakosságtól, így könnyebben tudtam az Önök igényeit a testületi üléseken megjeleníteni.

Török Imre
Feleségem Tusor Mária, aki ápolónőként
dolgozik a Mátraházai Gyógyintézetben.
1980 óta élünk boldog házaséletet, 3 gyermekünk született. Gábor programozóként
szerzett diplomát a műszaki egyetemen, és
három unokával ajándékozott meg. Ágnes
a gyöngyösi mezőgazdasági főiskolán szerzett diplomát, és jelenleg légiutas-kísérőként
dolgozik Skóciában (ez év október 4-én feleségül megy egy spanyol fiúhoz). Mária, a
legkisebb lányom jelenleg Gödöllőn, a Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban végzi
tanulmányait. Feleségemmel közösen közel
20 évig üzemeltettünk gazda- és háztartási
boltot Jászfényszarun.
Munkahelyeimen és jelenlegi munkahelyemen is folyamatosan emberekkel foglalkozom. Megismertem problémáikat, és
segítséget nyújtottam mindennapi gondjaik
megoldásában. Nyolc éven keresztül már két
ciklusban is dolgoztam képviselőként, tehát
ez a feladat nem új számomra, csak új kihívásokat jelent. Az utóbbi 3 évben az önkormányzat alkalmazottjaként részese voltam,
illetve alaposabban megismerhettem a településen folyó hivatali, testületi munkát. Testületi tagként, úgy érzem, javítani tudnám a
szervezetek hatékonyságát az egyéni felelősség növelését. A beruházások megvalósításánál még jobban előtérbe helyezném a helyi
munkavállalókat, hogy a helyi pénzek minél
nagyobb arányban, helyben hasznosuljanak.
Figyelemmel kísérném, illetve támogatnám
a több száz üres, lakatlan ingatlan újrahasznosítását. Nem kifelé kell fejlődnünk, hanem
belül kell rendet tennünk. Településünkön
a fenntartható fejlődést kell szem előtt tartani, mert hiába vagyunk szépek ma, ha ezt

Tóth Tibor
Öröm számomra, hogy a FÉBE segítségével helytörténeti kutatómunkámat is folytathattam, amellyel arra törekedtem, hogy
Jászfényszaru múltját megismerve, a jövőjét
megfontoltan az önkormányzat fenntartására
irányuló javaslataimmal segíthetem.
Vallom, hogy a múlt megismerése nélkül
a jelenben végzett munka és a jövő építés
elképzelhetetlen. Kérem, hogy az október
12-i választáson szavazataikkal erősítsék meg
munkámat.
Továbbra is szeretném segíteni a civilszervezetek tevékenységét, a város kulturális palettájának színesítését, gazdagítását.
Tisztelettel: Tóth Tibor

Török Csaba
Tisztelt jászfényszarui lakosok!
Először szeretném megköszönni azon aláírásokat, melyek hozzásegítettek, hogy képviselőjelölt lehessek. Engedjék meg, hogy pár
szót írjak magamról.
Török Csaba vagyok. 1979. 01. 04-én születtem. Azóta Jászfényszarun élek, több mint
tíz éve boldog párkapcsolatban Dobák Mónikával. Illetve már több mint öt éve kislányunkkal, Natalival kiegészült boldog családban.
(folytatás a 13. oldalon)
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Török Csaba
(folytatás a 12. oldalról)
Szüleim, Török Imre és Basa Judit is a város
lakói, ma már a nyugdíjas éveiket élvezve.
Tanulmányaimat a helyi általános iskolában
kezdtem, majd Gyöngyösön érettségiztem és
Jászberényben diplomáztam. Jó ideje már
Magyarország egyik legnagyobb családi tulajdonban lévő cégénél dolgozom, mint mezőgazdasági gépalkatrész területi képviselő.
Szabadidőmet főként szeretteimmel és barátaimmal töltöm. Sokat kirándulunk, biciklizünk, illetve az elmúlt időben kedvenc
hobbimmá a tenisz vált.
Örülök, hogy a Jászság egyik legszebb és
legfejlődőbb városában élhetek, és köszönöm, hogy röviden bemutatkozhattam azoknak is, akik számára eddig „idegen” voltam.

feladat volt az elmúlt időszakban.
Képviselői munkám során azt tartottam
szem előtt, hogy a lehető legtöbb fényszarui
polgárt érintse kedvezően a tervek megvalósulása. Ugyanilyen súllyal vettem figyelembe
a fejlesztések előkészítése során azok fenntarthatóságát, hogy a város pénzügyi stabilitása
rövid és hosszú távon is biztosítva legyen.
E négy év alatt korábban elérhetetlennek
tűnő álmok, tervek valósultak meg, vagy kerültek elérhető közelségbe. A megerősödött
helyi gazdaság által biztosított stabilitás tette
lehetővé, hogy Jászfényszaru a Jászság egyik
legéleterősebb települése lett, amelyre követendő példaként hivatkoznak közel és távol.
Elődeink jól tették, amikor a várossá váló
lakóhelyünk és otthonunk jövőjének egyik
zálogát a helyi gazdaság fejlesztésében, munkahelyek teremtésében látták.
A következő ciklusban a folyamatban lévő
és előkészítés alatt álló fejlesztések mellett
folyamatos feladatot jelent a városi intézmények, közszolgáltatások fenntartása. Különösen fontos ezek működésének hozzáigazítása
a fejlődéshez és változásokhoz. Az átalakuló,
gazdagodó város üzemeltetése, vagyonának
kezelése és növelése, a városfejlesztés koordinálása, a helyi gazdaság fejlesztése új gondolkodásmódot igényel. A feladatok hatékony
elvégzéséhez szükséges szervezési feladatokat
minden nehézségük ellenére kellő határozottsággal, következetes munkával el kell végezni,
bátran alkalmazva a máshol már bevált receptek mellett a leghatékonyabb módszert: a
józan észt.

Zsámboki Sándor
Tisztelt jászfényszarui Választópolgárok!
Köszönöm Önöknek a lehetőséget, hogy az
elmúlt 12 évben döntéshozóként részt vehettem városunk sorsának alakításában. Köszönöm ajánló aláírásaikat, melyekkel lehetővé
tették újbóli indulásomat a választásokon.
48 éves tősgyökeres jászfényszarui vagyok.
A szakközépiskola elvégzése után fizikushőenergetikus mérnöki diplomámat Moszkvában szereztem, melyet később munka
mellett felsőfokú kereskedelmi végzettséggel
egészítettem ki.
Iskolai éveink után feleségemmel úgy döntöttünk, itt maradunk szülővárosunkban,
Jászfényszarun. Itt alapítottunk családot,
ahol minden és mindenki gyermekkorunk
óta ismerős. Anna leányunk végzős gimnazista, Richárd fiunk negyedéves gépészmérnök
hallgató.
A 2010-14-es önkormányzati ciklusban
képviselőként a Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottság elnökeként, az Oktatási,
Sport és Ifjúsági Bizottság tagjaként vettem
részt a döntések előkészítésében. A közpénzek felhasználásával tervezett fejlesztési tervek, ötletek életképességének megítélése,
fontossági szempontból rangsorolása fontos

Zsámboki Sándor
Az önkormányzati választásokon független
jelöltként indulok. Meggyőződésem, hogy
amihez tehetségünk, képességünk, tudásunk
van, és hasznos Jászfényszaru lakóinak, azt
tisztességgel, másokkal együtt gondolkodva
tenni kell, függetlenül politikától, pártoktól.
Végezetül még egyszer köszönöm mindazok
bizalmát, akik eddig – és reményeim szerint
ezután is – segítő tanácsaikkal, gondolataikkal és tetteikkel támogattak.
Kérem, támogassanak szavazataikkal októTisztelettel: Zsámboki Sándor
ber 12-én!

Befejeződtek
a szennyvízberuházás
előkészületei

Jászfényszaru város területén teljesen kiépült a
szennyvízelvezetési hálózat, Pusztamonostoron
azonban csak a Szabadság úton (a 32-es mentén).
A szennyvíztisztító mű Jászfényszarun épült meg,
ami bővítés után jelenleg 4.000 LE (lakosegyenérték,
a szennyvíz kibocsátás mértékegysége) /800 m3/ kapacitású, teljes egészében kihasznált, sőt időszakonként túlterhelt is.
Jászfényszaru és Pusztamonostor együttesen kell
hogy megoldják a szennyvízelvezetési és tisztítási
feladatokat. Erre hozta létre a két település a Jászfényszaru Szennyvízelvezetési Agglomerációs Társulást 2012. július 20-án. A társulás pályázati források
igénybevételével tervezte/tervezi a szennyvízberuházás lebonyolítását. Erre lehetőségként egy úgynevezett két fordulós, azaz két szakaszból álló pályázati
kiírás kínálkozott, ahol az I. forduló az előkészítő
szakasz, míg a II. forduló a megvalósítási szakasz.
A társulás előkészítésre a KEOP 7.1.0/11 – Derogációs víziközmű projektek előkészítése pályázati
konstrukcióra nyújtott be pályázatot, melyet meg is
nyert. A pályázat neve: „Jászfényszaru Szennyvízelvezetési Agglomerációs derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak előkészítése”, azonosító
száma KEOP-7.1.0/11-2012-0034. Az előkészítés
alatt megtervezésre került a Jászfényszaru városban
lévő szennyvíztisztító mű kapacitásának bővítése a
jelenlegi 4.000 LE-ről /800 m3/ 7.895 LE-re /1.579
m3/, melynek elvi vízjogi engedélyét is kiadta az illetékes hatóság. Ezzel párhuzamosan Pusztamonostor
község teljes területére elkészültek a szennyvízelvezető rendszer tervei, melyre úgyszintén megadta a
vízjogi létesítési engedélyt az illetékes hatóság.
Az előkészítés másik fontos eleme a Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmány és költség-haszon
elemzés, mely tartalmazza a legoptimálisabb beruházási és üzemeltetési struktúrát.
Az engedélyek megszerzése és a tanulmány elfogadása után lett volna lehetőség a II. fordulós pályázatot benyújtani a megvalósításra, azonban a beadási
lehetőséget idő közben felfüggesztették.
Erre lehetőség a 2014-2020-as projektciklusban
lesz a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programban (KEHOP), valószínűleg 2015 elején.
Az előkészítési szakasz 2014. szeptember 15-én lezárult, az abban foglaltakat maradéktalanul megvalósította a társulás. Összköltségvetése 27.292.000 Ft
+áfa, melyből 23.198.200 Ft összeget biztosított a
KEOP-7.1.0/11 projekt.
A társulás következő feladata az elkészült tervek
és engedélyek alapján a megvalósítás, mely nagyságrendileg 1 milliárd forintot meghaladó beruházás.
Pályázat nélkül megvalósítása nem kivitelezhető,
várjuk a pályázati kiírást, melyre kész pályázati dokumentációkat tudunk benyújtani tervekkel, engedélyekkel és egyéb szükséges dokumentumokkal.
Urbán Csaba
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
környezetvédelmi referens, projektmenedzser
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Öt Sisa, avagy Jászfényszaru értékteremtői – Nyári egyetem Fényszarun
A tavalyi évhez hasonlóan ismét megnyitotta kapuit a Jászfényszarui Nyári Egyetem!
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesteras�szony javaslatára „Öt Sisa, avagy Jászfényszaru értékteremtői” témában, az Önkormányzat idén kizárólag önerőből tette lehetővé a
programsorozatot, melyre ifjú nyugdíjasaink
és diákjaink egyaránt nagy érdeklődéssel érkeztek.
2014. 07. 28-án hétfőn 18:00-kor a Városháza Dísztermében Sisa Attila építész mester
előadását hallhatta elsőként a kedves hallgatóság, aki bátyja Sisa Béla szavait tolmácsolta.
Az előadás témája: „Jász-Nagykun Szolnok
megyei műemléki felújítások”, volt. Az előadás interaktív keretek között zajlott, így a
hallgatóság közül többen megoszthatták saját
véleményüket a témában.
A művész úr elsősorban bátyja munkásságát
ismertette, majd megtudhattuk, hogy milyen
szakmák vesztek feledésben, illetve azt is,
hogy milyen nehéz is nélkülük egy régi épületet rekonstruálni, ezek közé a szakmák közé
tartozik: például a nádverő, vályogvető, vagy
a bodnár.
A későbbiek során a Városháza Dísztermét
vettük szemügyre, amely alatt kiderült, hogy
a kazettás parketta, a nagy belmagasság az
előkelőséget tükrözi, illetve azt is, hogy a felújítás alatt az eredeti épületet próbálták vis�szaállítani, úgy hogy az a mai kor emberének
is megfeleljen.
A keddi napon Sisa József jászberényi születésű, kezdetben grafikával, festészettel, 1973
óta zománccal és ötvösséggel foglalkozó

Az Iparművészeti Főiskola 1960-ban bevezette a zománc szakot, ami annyira népszerűvé vált, hogy nem csak a magyarok, hanem
a külföldi nagy művészek is elismerték. A
művész úr 1971-ben ismerte meg a zománc
művészetet, azóta sajátos, és egyedi technikát
fejlesztett ki az alkotások elkészítésében.
1991-ben létrehozta a Jászsági Művésztelepet, ahol lehetőséget kapnak az ifjú művészek, arra hogy elsajátítsák a zománc készítés
technikáját.
Sisa József a jászfényszarui önkormányzat
felkérésére elkészítette a díszteremben található Időszalagot, amely 3D-s rekeszzománc.
Az időszalag egészen a honfoglalástól a Jász
redemptioig mutatja be a történelmet. Az
alkotásban fellelhetőek még a Lehel mítosz
motívumai, valamint a Jászságra jellemző
egyedi karcolt jelek is.
Ezt követően a harmadik napon Sisa Béla
Ybl-díjas építészmérnök tartott előadást, aki
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal vezető
munkatársa, évtizedek óta foglalkozik népi
műemlékek felmérésével, megmentésével, és
helyreállításával. Előadása témája „Madárlány” című könyve volt.
Az előadás alatt sok mindent megtudhattunk Kalotaszegről, amelyet főként románok laknak, illetve a kalotaszegi templomról, amely egy nemzetiségi templom, ennek
oldalfalán látható a hármas szobor csoport,
legizgalmasabb alkotása a sárkány lábú „Madárlány”. Ezek után többféle ábrázolásban
láthattunk képeket a Madárlány című kalotaszegi szoborról, megtudtuk, hogy rossz élete,

Hallgatóság
művész előadását hallhatták a Jászfényszarui
Városháza Dísztermében lévő Időszalag elkészítéséről, valamint a zománc művészet történetéről a résztvevők.
A kedves hallgatóság megtudhatta, hogy
a zománc művészet évezredes történetre tekint vissza, illetve azt is, hogy Magyarország
régebben nagyhatalom volt a zománc művészetben.

bűnössége miatt szenvedett. A Madárlány
minden képen szomorú arccal, nagy fájdalmakkal az arcán volt illusztrálva, illetve 2 kígyó ölelésében bűnhődött.
Sisa Béla könyveiből egy-egy példányt megvásárolt a Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár, melyek kikölcsönözhetők.
A Nyári Egyetem záró napján két előadót is
köszönthettünk. Elsőként Sisa István arany-

koszorús faműves mester, Jász-Nagykun
Szolnok megye 2013. évi famíves mesterének
előadását hallhattuk. „Antik bútor felújítások, új bútorok készítése” témában.
A mester elsőként ismertette pályájának
kezdetét, későbbiek során pedig munkásságát. Megtudhattuk, hogy főként antik bútorok restaurálásával, valamint egyedi antik
bútorok készítésével is foglalkozik.

Sisa István
Magánszemélyek lakását, illetve több intézményt díszít a mester munkája. Ezek között
szerepel a Jászberényi Jász Múzeum belső
fogadóterének teljes kialakítása. A Szentkúti
templom betleheme, valamint egy különlegesen díszített szekrényke. A mester úr munkájával városunk több intézményében is találkozhatunk, többek között a Rimóczi kastély,
a házasságkötő terem, valamint a Régi Kaszinó étterem és kávézó bútorainak rekonstrukciója is hozzá fűződik. A mester által készített
darabokon egy tölgyfalevél makkal utal arra,
hogy Sisa István munkájának gyümölcsével
találkozhatunk.
Az est második felében pedig Sisa Attila
építő mestert köszönthettük körünkben ismét. Az alkotó ezúttal „Fejlődés öt kulcsban
Jászfényszarun”című interaktív előadással érkezett a Nyári Egyetem hallgatóságához.
A fejlődés elengedhetetlen dolgaként a tudást, valamint az olyan cél kiválasztását, ami
minden helyzetben előre visz tűzte ki alapul.
Megtudhattuk, hogy mennyire elengedhetetlen egy biztos alap akár csak egy város életében is. A magánélet területében nagy szerepet
kap a munka/karrier, a család, a hobbi és az
egészség is.
Ezek után a művész úr az emberi fejődés öt
kulcsáról beszélt, ahol szinte elengedhetetlennek tartja az okos munka fontosságát, a
célunk kitűzését, az emberek közötti helyes
kommunikációt, a jellem kialakítását, valamint a tanács elfogadását. Az előadások után
személyes beszélgetésekkel fejeződött be a
Jászfényszarui Nyári Egyetem.
Írta: Radics Ivett / Fotó: Jenes Fruzsina
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Tarlófesztivál 2014
Augusztus 2-án új elemekkel gazdagodva várta látogatóit a VII.
Tarlófesztivál, amely a mezőgazdaságban dolgozók méltó ünnepének
bizonyult.
A hagyományos délelőtti Tarló hétpróba versenyre 9 csapat nevezett.
Bálagurításban a Yakuzák SE, petrencerúdon bálaszállításban a Tarló
Team, gamódobásban a Monostori Team, ekefejhajításban Jászkarajenő, bálatorony-építésben a Jászföld Hagyományőrző Egylet, bálaépítésben pedig Zakliczyn csapata lett az első. A meglepetéspróbán 4 csapat
is maximális pontszámot ért el. A hétpróbát összetettben ez alkalommal
az újonc Yakuzák SE csapata nyerte 47 ponttal, de az izgalmas versenyben őket szorosan követték a többiek is.

pitány is köszöntött. Jászapátiról egy táncos, énekes Rákóczi toborzó
műsorral is kedveskedtek a Tarlófesztivál résztvevőinek. Kiss Miklós
államtitkár tájékoztatta a jelenlevőket az aktuális agrárgazdasági kérdésekről. A résztvevők aktivitását mutatja, hogy sok-sok kérdésre kellett
válaszolnia. Vincze-Járvás Katalin falugazdász tájékoztatóját követően
professzor dr. Békési Pál szakmai előadása késztette konzultációra a
jelenlevőket.
A rendezvény másik új színfoltja a veterán járművek és mezőgazdasági gépek kiállítása, ahol közel 50 kiállító jelent meg, majd a városban
egy felvonulással hívogatták a közönséget. Fiatalnak és idősebbnek is
érdekes látnivalót jelentett a felújított, 100 éves cséplőgépen korhű
ruhában bemutatott cséplés.
Délután az I. Művésztelep résztvevői alkalmi kiállítását tekinthették meg a fesztivál látogatói, sőt alkotás közben is megfigyelhették a
művészeket.
A gyerekek sem unatkoztak, hiszen ugrálhattak a szalma játszótéren,
állatot simogathattak, napközben Ludas Matyi szórakoztatta őket,
mesét mondott, Vitéz László bábelőadást tartott nekik. A Tarlófesztivált megtisztelte jelenlétével a jászberényi mézvásáron megválasztott
Mézkirálynő, akit óvodásaink méhecskének öltözve döngicséltek körül. Fekete László showműsorát követően a helyi gazdák és a város
szépülésében közreműködő vállalkozók tombolafelajánlásait sorsoltuk
ki. Az estét a Jászmagyarok Együttes fergeteges koncertje zárta.
Az idén is nagy sikert aratott a városnéző kisvonat, amellyel a város újabb utcáit és büszkeségünket, a városházán található Sisa József:
Időszalag című egyedülálló tűzzománc alkotását tekinthették meg az
utazók.

Építkezés szalmából

A fesztivált meglátogatta a jászberényi Mézkirálynő

Jászfényszarui termékek a Tarlófesztiválon
Új programmal bővült a délelőtt. Traktoros ügyességi versenyt hirdettünk, melyen a 9 versenyző közül a jászberényi Szűcs Attila került
ki győztesen. 2. helyezett Péntek Attila Jászalsószentgyörgyről a Helytörténeti és Hagyományőrző Egylet képviseletében, a 3. pedig Velemi
Béla lett.
A FÉBE aratóétel főzőversenyének eredményeit már olvashatták lapunk hasábjain.
Kora délután az önkormányzat díszebéddel, majd tartalmas szakmai programmal várta a helyi gazdálkodókat. A tarlókonferenciára
48 gazda regisztrált, de számos vendég is csatlakozott a programhoz,
amelyet Pócs János országgyűlési képviselő és Borbás Ferenc jászka-

A VII. Tarlófesztivál megvalósulását mintegy 250 fő segítette.
Jászfényszaru Város Önkormányzata rendezvényét adománnyal,
tombolafelajánlásokkal támogatták:
TECTON Kft. Varga Béla, S-Metalltech 98 Kft., OTP Bank Rt.
Jászberényi Fiók, Hirsch Procell Kft., Chemical Seed Kft., Avia Benzinkút Jászfényszaru, Varga Károly, ifj.Hornyák János, EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft./fődíj/, AFZÉLIA Kft., Győri Ernő és
családja, ifj Győri Ernő Gábor,Városfejlesztő Kft.,Varga Béla, FK
RASZTER Építő Zrt., Jászfény Kft., Kft., Jászfényszarui Ipari Park
Kft., Jász Takarékszövetkezet, Chemical Seed Kft., Szabó Istvánné,
É+J Kft., Coop Zrt. Jászberény, Ocskó-Sós Imre, Start kertészet, Kleopátra Patika, Telepolc, Hamm Gyros falatozó, Flamingó Pizzéria,
Silver Divat, Gyula butik, Hong-Kong áruház, Cserháti és társa kördiszkont, Mészáros József (Jászberény), EDI Pékség Kft., Pető László,
Pető Lászlóné, Jász Böbi Kft.,Tanczikó János, Koncsik Béla, Réz virág
és ajándékbolt, Kiss Péter, Gebura István, PR Telecom, Bálint Tibor,
Csatlós Gyula, Tóth Viktor, Ocskó Sós Imre, Barna Szilveszter, Cserháti Vencel, Víg Miklós, Szénási Sándor, Lados Péter, Stumpf István,
Kókai Géza, Tóth János, Kökény István, Farkas Jánosné, Csemer Dezsőné, Gugóné Lengyel Tünde, Tiborczné Baráth Csilla, Batyi Zsoltné, Kapu Júlia, Szabó Pál Antalné, Guka Istvánné, Ferencsik Ágnes,
Szöveg: Katinka · Fotók: Jenes Fruzsina
Mlatalik Katalin
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület augusztus hónapban
négy ülést tartott, melyen több önkor
mányzati döntést hozott. Erről az alábbi
akban rövid összefoglalóként nyújtok tájé
koztatást az érdeklődő olvasóknak.
2014. augusztus 2.
A képviselő-testület rendkívüli ülésen titkos
szavazással döntött az augusztus 19-én tartandó Szent István-napi ünnepségen átadásra kerülő kitüntetésekről.
Döntést hoztak: Dr. Kuti György részére
posztumusz Díszpolgári Cím adományozásáról, Szűcsné André Mária részére JÁSZFÉNYSZARUÉRT kitüntető emlékérem
adományozásáról, a Jászfényszaruért Alapít
vány Kuratóriuma részére JÁSZFÉNYSZARUÉRT kitüntető emlékérem adományozásáról, Berze Lászlóné részére „Jászfényszarun
a köz szolgálatáért” kitüntető díj adományozásáról Tóth Sándorné részére „Jászfényszarun a köz szolgálatáért” kitüntető díj adományozásáról Kotánné Kovács Tímea részére
„Jászfényszarun a köz szolgálatáért” kitüntető díj adományozásáról.
2014. augusztus 6.
Jóváhagyták Jászfényszaru város hatályos
településszerkezeti tervének és leírásának
jóváhagyásáról szóló 73/2005. (V. 25.)
önkormányzati határozat részterületeket
(911/71, 969/1, 911/16 hrsz.-ú telkeket)
érintő módosításáról szóló előterjesztést. Ezzel egyidejűleg rendeletet alkottak a város
hatályos helyi építési szabályzatának és
szabályozási tervének módosításáról is.
Elfogadták a Jászfényszaru Ipari Centrum
Kft. folyamatban lévő tevékenységéről szóló tájékoztatóját.
Napirendként tárgyalták a Jászfényszaru
Városfejlesztő Kft. első féléves tevékenysé
géről szóló beszámolóját.
A képviselő-testület a Közbeszerzési Bí
ráló Bizottság javaslatára döntött az aláb
biakról:
A fogászati felszerelések beszerzésére
hirdetmény nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményhirdetése tárgyában. A közbeszerzési eljárás I. része győztesének a Dentalcoop Plus Kft.-t hirdette ki,
a közbeszerzési eljárás II. része győztesének a
2M Kft.-t hirdette ki, ajánlatukat, mint a legkedvezőbbet elfogadva. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a győztes ajánlattevőkkel a
vállalkozási szerződést kösse meg. A beszerzések összege összesen: bruttó 16.731.528 Ft.
A képviselő-testület az „Utánunk a közösség, komplex telep program” pályázat keretén belül bútorbeszerzés közbeszerzési eljárás
győztesének Vajda Tamás egyéni vállalkozót
hirdette ki, A beszerzésre költségvetésében
bruttó 1.040.816 Ft összeget biztosított.
Az Egészségházba szükséges bútorok
beszerzésére hirdetmény nélkül induló tár-

gyalásos közbeszerzési eljárás győztesének az
Ava-Pack Kft.-t hirdették ki. A beszerzésre
költségvetésében bruttó 16.796.639 Ft
összeget biztosítottak.
Kijelölték a Jászfényszaru Városfejlesztési
Koncepciójának és Jászfényszaru Integrált
Településfejlesztési Stratégiájának, valamint az ezeket megalapozó dokumentációk
elkészítésére meghívandó ajánlattevők körét.
Az Egészségház belsőépítészet pályázat
győztesének a Wenga Manufacture Lakberendezési Áruházat hirdették ki, A munkák elvégzésére költségvetésében bruttó
5.243.830 Ft összeget hagytak jóvá.
A Hajtató (Jászfényszaru, 05/133 hrsz.) területén épület felújításhoz kijelölték, mely
vállalkozásokat jelölik ki ajánlattevőként.
A Gamesz felújítás pályázat győztesének
a Borbély-Ép Kft.-t hirdették ki. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a győztes pályázóval a vállalkozási szerződést kösse meg.
A munkák elvégzésére a költségvetésben
bruttó 19.037.300 Ft összeget különítet
tek el.
A „Mezőgazdasági startmunka közfoglal
koztatási program folytatása és bővítése az
önfenntartás erősítése jegyében Jászfényszarun” című, 2014. évi STARTMUNKA kistérségi mintaprogram keretében gépek és esz
közök beszerzésére indított eljárást ajánlat
hiányában eredménytelenné nyilvánították.
Az önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a Jászfényszarui Közös Önkor
mányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
Döntöttek a Közös Önkormányzati Hiva
tal előirányzatának megemeléséről.
Döntöttek a nem közművel gyűjtött ház
tartási szennyvíz begyűjtésére, elszállításá
ra és elhelyezésére irányuló közszolgáltatá
si szerződés megkötéséről.
Megválasztották a Helyi Választási Bizott
ság tagjait és póttagjait.
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
részére a testület a Szennyvíztisztító telep
gépészeti elemeinek felújítás költségeire
bruttó 16.891.000 Ft, a környezetvédelmi
engedélyek, dokumentációk beszerzése költségeire bruttó 2.286.000 Ft összeget biztosítottak, mindösszesen bruttó 19.177.000 Ftot költségvetésükben.
A testület engedélyezte a Techno-Víz Kft.
részére, hogy a Vízügyi Igazgatóságnak ki
adja a Jászfényszarui Szennyvíztisztító (hrsz.:
018/45 szám alatt) Telepről 2006-2013 évek
közt kibocsájtott vízminőség vizsgálati
eredményeit.
A Gátőrház áramellátásának kialakítá
sával a GA Magyarország Kft.-t bízták meg.
A kivitelezés költségeire költségvetésében
bruttó 1.964.060 Ft összeget biztosított,
egyúttal felhatalmazták Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, hogy a vállalkozási
szerződést megkösse.

Elbírálták a Szent Erzsébet u. 4. sz. alat
ti bérlakás iránti kérelmet, mely alapján
szolgálati jelleggel bérbe adták Pál László r.
törzszászlós kérelmezőnek az önkormányzati tulajdonban lévő Szent Erzsébet utca 4.
szám alatti ingatlanját határozatlan időre, a
kérelmező közszolgáltatás alapjául szolgáló
jogviszonya fennállásáig. Rendeletet alkot
tak az önkormányzat tulajdonában lévő
önkormányzati lakások bérletéről, a lak
bérek mértékéről szóló 24/2011.(XII. 15.)
számú önkormányzati rendelet módosí
tásáról. Csere jogcímen módosították a
korábban Szent István út 18/B szám alatti
bérlakás tárgyában Szabó Zoltánnal kötött
bérleti szerződését olyanformán, hogy a bérleti szerződés új tárgyává a Bercsényi út 2/B
szám alatti jelenleg üresen álló bérlakás vált.
Jóváhagyták a Gát testvértelepülésről
meghívott gyermekek számára 8 napos táboroztatáshoz szükséges forrás összegét.
Önkormányzati rendeletet alkottak a
Jászfényszaru Város Önkormányzata Kép
viselő-testületének „Köszönet az évekért”
kitüntető díj alapításáról.
Zárt ülésen több ingatlanfelajánlás vonatkozásában hoztak elutasító határozatot.
Két ingatlan tekintetében döntöttek ingat
lanszakértői értékbecslés kéréséről, valamint az ingatlanok állagfelméréséről, illetve az
esetleges bontás költségeinek felméréséről.
A képviselő-testület befektetői érdeklődés
tárgyalásával kapcsolatosan felhatalmazást
adott a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.nek arra, hogy a befektetői igény kielégítésére összközműves telek biztosításáról gondoskodjon, valamint határoztak a befektető
letelepedése esetén nyújtandó önkormány
zati kedvezményekről.
Zárt ülésen titkos szavazással döntöttek
a „Köszönet az évekért” kitüntetések ado
mányozásáról, mely szerint a képviselőtestület a 12/2014.(VIII.06.) ÖR alapján
„Köszönet az évekért” kitüntető díjat ado
mányozott a város érdekében végzett ki
magasló munkájáért Toró Zoltánné, Luda
Ottóné, Palkovics Péterné, Szilágyi János
né, Koós Sándorné és Réz Sándorné részé
re. A kitüntetések átadására az augusztus
19-ei ünnepségen került sor.
2014. augusztus 21.
Első napirendként az önkormányzati te
lepülésfejlesztési módosításról döntöttek,
valamint a Jászfényszaru Város Hatályos Településrendezési eszközeinek (módosított)
részterületeket érintő módosítási igényének
fenntartásáról, a 3-2012 számú véleményezési dokumentációban foglalt 3 új területen
történő Gip övezet kijelölés szükségességének alátámasztásával. Felhatalmazták a
polgármestert az előterjesztés mellékleteként
készített alátámasztó anyag illetékes szakhatóság felé továbbítására. (folytatás a 17. oldalon)
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 16. oldalról)
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság dönté
seihez kapcsolódó előterjesztések:
· Az Egészségpark kivitelezésére hirdetmény nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásra mely cégeket kéri fel.
· Döntöttek az Egészségpark beruházás
tervezett költségének meghatározásá
ról, elkülönítéséről, mely alapján bruttó
45 millió Ft-ot hagytak jóvá a tervek kivitelezésére.
A képviselő-testület hozzájárult ahhoz,
hogy a Jászfényszaru Városi Polgárőrség
(székhelye: 5126 Jászfényszaru, Szent István
út 1., képviseli: Pető István elnök) ingyene
sen, szívességi használat jogcímen szék
helyként használja a Jászfényszaru Szent
István út 18. szám alatti ingatlanon talál
ható 40 m2-es „A” jelű lakást. Az ingatlan
használatából eredő költségek (közüzemi
szolgáltatások díja, fenntartási költségek stb.)
a használó egyesületet terhelik.
A Polgárőrség számára 300.000 Ft összeg
jóváhagyásával módosították a támogatási
szerződést.
Jóváhagyták a Jászfényszaru Ipari Centrum
Kft.-vel a kondicionáló gépek és eszközök
bérlésére kötendő bérleti szerződést.
A képviselő-testület a Jászfényszarui Ci
gány Nemzetiségi Önkormányzat által
2014. szeptember 13-án megrendezésre kerülő
Jótékonysági bált 165.000 Ft-tal támogatta,
melyet a 2014. évi költségvetésben biztosított.
A Vörösmarty út 15. számú ingatlan előtt
található villanyoszlop áthelyezésének
tervezésére, engedélyezésére és kivitelezésére
bruttó 688.771 Ft összeget különítettek el a
költségvetésben.
Az Életvonal segélyhívó rendszer telepíté
sének költségeire (42 darab készülék) brut
tó 1.642.872 Ft összeget biztosítottak Jászfényszaru Város Gondozási Központja 2014.
évi költségvetésében.
Módosították a Gondozási Központ 2014.
évi költségvetésének dologi előirányzatát.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy kerüljön pontosításra, előkészítésre a következő
képviselő-testületi ülésre a „Jászfényszaru
Város Gondozási Központjának korszerű
sítése” című, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0108
jelű pályázat megvalósításához kapcsolódó
felújítási és bővítési (15+35 fő) munkálatok
megvalósíthatóságának érdekében felhatalmazás tervezői szerződés aláírására és költségek biztosításáról szóló előterjesztés.
Határozatot hoztak marketing eszközök
beszerzéséről, melyre a fedezetet bruttó
599.440 Ft összegben megszavazták.
Zárt ülésen felajánlott belterületi ingatla
nok vételi szándékának megalapozottságát
mérlegelve a képviselő-testület felhatalmazta
a polgármestert, a lakáskialakítási lehetőségek
vizsgálatával kapcsolatos egyeztetések kezdeményezésére, valamint a hatályos rendezési
terv övezeti előírásainak erre irányuló módosításának, illetve az igény és a rendezési tervi
előírások összehangolásának vizsgálatára.
A képviselők döntöttek műszaki szakta
nácsadói feladatok ellátására vonatkozó
megbízási szerződés jóváhagyásáról.
Ezzel egyidejűleg határoztak a főépítészi
feladatok megbízási jogviszonyban törté
nő ellátásáról, mely alapján 2014. szept
ember 1. naptól Varga Bélát bízták meg a
főépítészi feladatok ellátásával.
A képviselő-testület elfogadta, hogy a
kedvezményekről hozott testületi döntések
alapján a befektető által tervezett beruhá
zás Jászfényszarun történő megvalósítás
érdekében a kedvezményekről készített mellékleteket a polgármester a befektető részére
továbbítsa, valamint felhatalmazta Győriné
dr. Czeglédi Márta polgármestert az érdek
lődő befektető céggel további tárgyalások
folytatására.
2014. augusztus 28.
Az önkormányzat képviselő-testülete „Jász
fényszaru Város Gondozási Központjának
korszerűsítése” című, TIOP-3.4.2-11/1-

2012-0108 jelű pályázat megvalósításához
kapcsolódó felújítási és bővítési munká
latok (15+35 fő) megvalósíthatóságával
kapcsolatban a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal levelében írt előzetes vélemény tükrében felhatalmazta a polgármestert
a Quartier Építész Tervező Kft.-vel köten
dő tervezői szerződés aláírására. Költség
vetésében a tervezésre 7.722.300 Ft+áfa, a
megvalósításra 200.000.000 Ft+áfa össze
get hagyott jóvá.
A testület jóváhagyta a Jászfényszarui
ÖKO Szociális Szövetkezet Alapszabályá
nak módosítására vonatkozó kezdeményezését, valamint a Sui Generis Támogatási
Program keretében történő támogatási
igénylés benyújtását.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete által a
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
kulturális örökség fejezetére benyújtott
pályázatát támogatva a testület jóváhagyta
az utófinanszírozású pályázat költségeinek
előfinanszírozását azzal, hogy a Fényszaruiak Baráti Egyesülete az összeget a megpályázott támogatás kifizetését követően egy
összegben köteles visszatéríteni kamat vagy
egyéb többletdíj nélkül.
A képviselő-testület határozatot hozott a
2009. november 4-én felszámolással, jogutód
nélkül megszűnt Jászfényszarui „BÉKE”
Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet hasz
nálatában lévő árok, csatorna, töltés és
azok műtárgyaiként nyilvántartott ingat
lanok Jászfényszaru Város Önkormányzata
tulajdonába kerülése érdekében szükséges
intézkedések elrendeléséről. Felhatalmaz
ták a polgármester asszonyt a Jász-Nagy
kun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Jászberényi Járási Hivatal Járási Földhiva
talánál eljárás kezdeményezésére.
Megválasztották a Nemzetiségi Szavazat
számláló Bizottság tagjait és póttagjait.
Döntést hoztak a ciklusbeszámoló elké
szítésére vonatkozóan.

Dr. Voller Erika jegyző

Közbiztonsági mintaprogram Jászfényszarun
2014. szeptember 8. napján bemuta
tásra került egy újszerű fejlesztés, amely
nek célja a helyi közbiztonság növelése.
A rendezvényen bűnmegelőzési oldalról
részt vett dr. Hatala József és dr. Garamvölgyi László, a Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanács elnöke és kommunikációs igazgatója, Farkas József r. ezredes, rendőrségi
főtanácsos, megyei főkapitány, dr. Körei
Nagy József r. alezredes, jászberényi kapitányságvezető.
A rendezvényt jelenlétével megtisztelte
Pócs János országgyűlési képviselő, valamint a Samsung Zrt. részéről dr. Facskó
István, a cég vezérigazgatóságának tagja,

Jászfényszaru díszpolgára. Az önkormányzat részéről a mintaprogramot Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármester, dr. Voller
Erika jegyző, dr. Sándor Mátyás aljegyző,
Sándor Sándor, a Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Közbiztonsági Bizottság elnöke, valamint több helyi önkormányzati
képviselő tekintette meg.
A programot Gere Ferenc, az egyik alapító mutatta be, melynek lényege, hogy a
már használatban lévő kamerarendszer és
házi segítségnyújtó rendszerek mellé egy
okostelefonon elérhető „Helpynet” nevű
alkalmazás társulna, és a lakosság részéről
gyanús személyek bejelentésére és segélyhívásra szolgálna.

Az rendszer nagy előnye, hogy a mai telefonok zöme már tartalmaz GPS-t, így a
bejelentéshez kapcsolódó valós idejű helymeghatározás nagyban segítené a hatóságok munkáját. Az alkalmazás tartalmaz
egy a rendészeti személyek számára elérhető felületet is, amelyen keresztül az intézkedésben részt vevők egymás mozgását is
nyomon tudják követni.
Ez a lehetőség jelenleg már elérhető a helyi rendőrség, közterület-felügyelet és polgárőrség számára, és bízunk benne, hogy
a gyakorlatban is beváltja majd a hozzá
fűzött reményeket, vagyis segíteni fogja a
jászfényszarui közbiztonság erősítését.
Dr. Sándor Mátyás aljegyző
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Virgoncok a Pilisben – A meglepetések tábora
Július 1-jén vette kezdetét a 2. Virgonc
tábor. A vártnál sokkal több, 76 gyermek
szeretett volna a nyári szünidőből egy hetet
velünk tölteni, így két autóbusszal indul
tunk útnak.
A program
Szokás szerint már az első napon is gazdag
programmal készültünk. Az egyik legcsodálatosabb városban, Szentendrén látogatást tettünk a Skanzenben, amely a régmúlt
építészetének megismerése mellett nagyon
interaktívra sikeredett. Múzeumpedagógiai
foglalkozások keretében a kisebbek régen feledett népi játékokat próbáltak ki és tanultak
meg: gólyalábon járás, célba dobás vesszőkosárba, gyapjúbirka készítés, fogó, ügyességi
és körjátékok. A nagyobb fiúk bőr karkötőt
készítettek, a lányok pedig növényekből előállított festékekkel alkottak képeket. Ezután
egy nyugdíjas tanítónő a régi iskolai szokásokkal, berendezéssel kapcsolatban mutatott
és mesélt érdekességeket. Rövid városnézés és
fagyizás után többen még a Magyarországon
egyedülálló Karácsony Múzeumot is megnézték. Kiscsoportokban tettünk látogatást
a méltán híres Kovács Margit Múzeumban,
ahol előzetesen érdekes megfigyelési szempontok mentén, igazi érdeklődéssel, lelkesen
keresték a válaszokat a gyerekek.

György lovagrend színvonalas lovagi torna
bemutatója. A közönség soraiból közfelkiáltással Bugyi tanár úr egy külföldi csoport
hölgy tagjával játszotta el az uralkodó párt. Az
udvari bolond szerepébe Kiss Lacika lépett, és
nem meglepően, közfelkiáltással Boldogházi
Mátét kiáltottuk ki arra a szerepre, akinek
bűnhődnie kellett (kényelmes szöges karosszékben). Mindhárman élvezték az aktív szereplést, mi pedig nagy izgalommal figyeltük
a látványos, félelmetes, erőt sugárzó mutatványokat. A végén mindenki kipróbálhatta a
dárdahajítást, kalapácsvetést, íjazást és még a
szöges széken való ülést is. A szinte színházi produkció után finom ebéd várt minket
a Kézművesek udvarának éttermében, majd
betekinthettünk a kovács-, a papírmerítő és
a fazekasműhelybe. A táborba visszaérkezve
mi is kézműveskedtünk. Új technikákkal, a
tusfestéssel és a monotípiával ismerkedtünk
meg. Estig (mint minden este) szabad játékkal: röplabdával és focival múlattuk az időt.
Csütörtökön egy másik szomszéd városba,
Esztergomba látogattunk el, ahol a látványos
Duna Vízügyi Múzeumban érdekes kísérleteket próbáltunk ki, sőt még filmet is néztünk.
Ezután gyalog átsétáltunk Szlovákiába a
Mária Valéria hídon, és itt örülhettünk a
tábor második meglepetésének, a párkányi
Vadas Termál Élményfürdőben eltöltött dél-

a nagyobbakkal a Transformers 4 című technikai megoldásokban bővelkedő látványos
filmet néztük meg. De hogy több legyen egyszerű mozizásnál, az üzemeltető bepillantást
engedett a gépházba, ahol megláthattuk, mi
van a másik oldalon. A legnagyobbaknak,
akik nagyobb létszámú szobában vagy sátorban laktak, éjszakai kirándulást szerveztünk
a Gellért-hegyre és a budai várba, amelynek
keretében gyönyörködhettek Budapest éjszakai panorámájában.
Szombaton egész napos túra keretében a
Duna – Ipoly Nemzeti Park területén fekvő
leggyönyörűbb helyeket túravezető segítségével jártuk be. Dobogó-kőn a Rezső kilátóból
az egész Dunakanyar tárult a szemünk elé. A
Dera-szurdok a Pilis hegység egyik ékessége,
a mi kis Svájcunk, egy patak mélyítette szurdokvölgy, melyben sétálva romantikus hangulatú fahidakon kelhettünk át. Pilisszántón
Csillagösvényen lépkedtünk, amelyen köves
gyalogút vezetett fel a Magas-hegy tetején
álló Boldogasszony-kápolnához, a Pilis keresztjéig. Az ösvény mellé hét faragott stációt
állítottak dicsőséges történelmünk emlékére.
Sétáink alkalmával igazán szép tájakat, természeti képződményeket, alkotásokat láttunk.
Vasárnap délelőtt ügyességi versenyen szórakoztattuk magunkat és egymást. Délután
kiscsoportokban, körbehatárolt területen

Nyitó játék után a tábor területén a Virgonc csapat
Estefelé érkeztünk meg Pilismarótra, az
Alexandra Vendégházba. Nem kis egyezkedés, alkudozás után végre mindenki elfoglalhatta helyét. A bátrabbak a kényelmes sátrat
választották vagy kapták, a többiek kisebbnagyobb létszámú szobákban kaptak elhelyezést. Késő este volt már, amikor köszöntöttük
az első Virgonc lakókat. Majd felhúztuk a táborzászlót, elénekeltük a tábori dalt, és este
10 után szabad volt a program: azaz fürdés
és fekvés következett volna, de mint ezután
minden nap, ez a program sikeredett a legkevésbé. Ez sokkal inkább a felnőtteket tette
próbára, mint a gyerekeket. Vigyázat! Jövőre
kitalálunk valamit e gyenge pont leküzdésére!
Másnap délelőtt vidám csipeszfogó játékkal
kezdtük a napot. Majd a közeli Visegrádra
indultunk, ahol a Salamon-toronyban hallgattunk érdekes tárlatvezetést. Ezután vette
kezdetét a tábor első meglepetéseként a Szent

utánnak. Kisebbek, nagyobbak válogathattak
a medencék között: volt élmény-, úszó-, hullámmedence és mind attraktív élményelemekkel, játékokkal. A finom ebédet és uzsonnát is itt fogyasztottuk: a gyerekek körében
mindig sláger gyrost és pizzát.
Pénteken a Duna túloldalán elhelyezkedő
szép Zebegényt vettük úti célul, ezúttal révhajóval. E hangulatos kisváros jeles látnivalója a gyönyörű panorámával szolgáló, Trianont
idéző országzászló és hősi emlékmű, a gazdag
belső díszítésű római katolikus templom és
a Hajózástörténeti Múzeum, amelyben nem
csalódtunk az egykori tengerész lányának
szuggesztív előadásában sem. Nagyon szép
délelőttöt töltöttünk itt el, és még korántsem
volt vége a napnak, mert délután jött a harmadik meglepetés: a 3 D-s MOZI. Mondani
sem kell, a gyerekek örömujjongásban törtek
ki. A kicsikkel az Így neveld a sárkányodat,

végre megmártóztunk a Duna vizében. A
még eleinte bátortalanok is bemerészkedtek a
nem túl meleg vízbe, ahol egy kis rögtönzött
vizes hancúr kerekedett. Estefelé a Duna-parton a nagyobbak a tájképfestészet rejtelmeibe nyertek betekintést. Ez idő alatt a kicsik
üvegmatrica festéssel aranyos képeket festhettek a szálláshelyen. Este élményekkel feltöltődve nem tértünk nyugovóra, hanem egy kis
vidám karaoke-partival zártuk a napot.
Hétfőn közkívánatra strandolni mentünk a
Dunakanyar legjobb fürdőjébe, Leányfalu
ra. Este levontuk a zászlót, értékeltük a hét
eseményeit, a tábortűznél kicsit énekeltünk,
majd kezdetét vette a táborzáró diszkó.
Kedden a pakolás, takarítás után szomorúan
vettünk búcsút nyolc napig tartó együttlétünktől. Mi, felnőttek tudtuk, nincs még vége,
hiszen következett a negyedik meglepetés,
(folytatás a 19. oldalon)
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Virgoncok a Pilisben – A meglepetések tábora
(folytatás a 18. oldalról)
az Elevenpark. Kíváncsian próbáltuk ki a játszóház játékait, ügyességi
eszközeit. Kicsik, nagyok egyaránt vidáman szórakoztunk így együtt
még egy utolsót ezen a nyáron. Jókedvvel és boldog várakozással értünk be Jászfényszarura a mindig meghatódottan váró szülők ölelő
karjaiba. Már ott nagyon sokan megerősítettek minket abban, hogy
jövőre újra szeretnének velünk tartani. Mi pedig tervezzük a következő
tábort, ahová visszavárjuk a gyerekeket.

A Dera-szurdok romantikus völgyében

Ismerkedés a képzőművészet különböző technikáival
Köszönet
Szeretném megköszönni a munkáját minden szervező társamnak:
Fózerné Marikának, Bordásné Katinkának, Basa Évának, Kotánné
Timinek, Jarábikné Andinak, Czeglédi Dórinak, Bugyi Istvánnak, Lo-

vász Dénesnek, akik szabadidejüket, segítőkészségüket, ötleteiket, felelősségvállalásukat, sokszor türelmüket adták e tábor tartalmas megvalósításához. Külön köszönet illeti Csépány Miklóst, a sofőrünket,
aki a legnagyobb odafigyeléssel, segítő szándékkal igyekezett a néha
alapos logisztikát követelő utaztatásunkat a számunkra legkényelmesebb módon megoldani. Köszönöm Borbély Ferinek szolgálatkészségét a csomagok szállításában, a szülők természetbeni hozzájárulásait.
És végül köszönöm az önkormányzat, a Jászfényszaruért Alapítvány,
a Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány, a Penczner Pál Alapítvány
(DÖK) és a FÉBE segítő támogatását, amelyek nélkül nem tudtunk
volna ilyen gazdag programot biztosítani a gyerekeknek.
Kép és zöveg: Lovászné Török Magdolna

Októberi népszokások
Október ünnepei a márciusi jeles napok tükörképei. A hajót, amit a halász márciusban
vízre tolt, ebben a hónapban partra vontatja.
A földművesek márciusban elővett (és egész
nyáron használt) szerszámait most elteszi, a
katona pedig beolajozza az egész évben használt szerszámait.

Szent Vendel-szobor
Október 4.: Assissi Szent Ferenc napja
Ő volt a ferences rend megalapítója, aki a
szegénységet, alázatosságot, irgalmasságot
hirdette. Szokás volt ezen a héten kanászostorral durrogtatni a hegyen a gonosz szellemek elűzésére. Az e napon ültetett kotlós alá
nyírfaágat tettek a fészekbe, hogy ezzel megvédjék őket az ártó, gonosz hatalmaktól, míg
a csirkék ki nem keltek.

Október 15.: Teréz napja
Erdélyben és a Dunántúl nagyobb részén e
napon kezdődik meg a szüret. Egerben Terézszedés a neve. A Bánságban és Bácskában e
nap asszonyi dologtiltó nap volt, amikor nem
moshattak és kenyeret sem süthettek.
Október 20.: Vendel napja
Szent Vendel a legenda szerint a 7. században élt ír királyfi volt, aki remeteként
élt, majd egy birtokoshoz szegődött, ahol
annak nyáját ellenőrizte, ezért a jószágtartó
gazdák és pásztorok védőszentjükként tisztelték. Emiatt mondták azt, ha állatvész ütött
ki, hogy Vendel viszi az állatokat. Sokfelé e
napon a templomból körmenettel vonultak
Szent Vendel szobrához, akit pásztoröltözetben, lábánál kutyával és báránnyal ábrázoltak. E napon a jószágtartó gazdák és pásztorok nem fogták be a jószágot és vásárra sem
hajtották.
Október 21.: Orsolya napja
Kőszeg vidékén e napon kezdődik a szüret.
Időjósló napnak is tartják: azt állították, ha
ilyenkor szép az idő, akkor karácsonyig meg
is marad.
Október 26.: Dömötör napja
A 4. századi nagy keresztényüldözések idején vértanúhalált halt. Az ország keleti felében ő volt a juhászok pártfogója. Juhászújév-

nek is nevezték e napot, mert ezen a napon
számoltatták el vagy hosszabbították meg a
juhászok szolgálatát, a juhászok a plébánia
udvarán birkapaprikást főztek, a juhásznék
pedig bélest sütöttek. Az Alföldön ezen a napon állatvásárokat, többnapos mulatságokat
tartottak. Időjósló nap is: az e napi hideg szelet a kemény tél előjelének tartották.

Szüret
Október 28.: Simon-Júdás napja
Tokaj-Hegyalján ez a szüret napja, aminek
végeztével szüreti felvonulásokat és bálokat
tartanak. E napon kezdődik meg a kukoricafosztás.
Internetes források felhasználásával
összeállította: Szilágyiné Marika
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Hírek az óvodákból
Karbantartás, felújítás
Az új csoportok

Fotó: Földvári Dorottya
Az óvodák nyári zárása alatt elkészültek a szükséges karbantartási
munkák. A takarításban, csoportrendezésben segítséget kaptak az óvó
nénik és a dadus nénik a diákmunkásoktól és az önkéntes munkát vállaló fiataloktól. A gyermekek elhelyezése nem okozott gondot a takarítási
szünet alatt, hiszen amíg az egyik óvoda zárva volt, a másik fogadta a
gyermekeket. A szeptember elsejével induló évben a következő létszámokkal indulnak a csoportok:
Napsugár Óvoda
Ficánka csoport: 29 gyermek
Óvó nénik: Mezei Zsoltné Paula, Sinkovics Gebura Katalin
Dadus néni: Urbán Tiborné Ilonka
Maci csoport: 28 gyermek
Óvó nénik: Dobák Ágota Zsuzsanna, Klippánné Jáger Melinda
Dadus néni: Rajna Józsefné Györgyi
Süni csoport: 25 gyermek
Óvó nénik: Cseszkóné Zsámboki Tímea, Kovácsné Papp Andrea
Dadus néni: Garasné Zsólyomi Katalin
Méhecske csoport: Ők a legkisebbek, folyamatos beszoktatás mellett
13 induló létszám után év végére 22 gyermeket fogadnak.
Óvó nénik: Dobák Jánosné Kati, Földvári Dorottya
Dadus néni: Langó Miklósné Ica
Szivárvány Óvoda
Katica csoport: 21 gyermek
Óvó nénik: Csuzzné Lovász Mária, Jarábikné Sinkovics Andrea
Dadus néni: Csépány Miklósné Izabella
Csigabiga csoport: 28 gyermek
Óvó nénik: Luda Ottóné Zsuzsi, Szakaliné Hesz Katalin
Dadus néni: Kóródi Antalné Kati
Pillangó csoport: 18 gyermek
Óvó nénik: Szarka Gáborné Judit, Petrezselyemné Rimóczi Anett
Dadus néni: Bőti Józsefné Marika
A legkisebb Süni csoportba szeptemberben várhatóan
13 gyermek érkezik. Év végére 22 főre gyarapodik csoportunk.
Óvó nénik: Mezeiné Folyó Angéla, Földvári Edit
Dadus néni: Kókainé Mészáros Éva
Földvári Edit

Új év, új élmények…

Fotó: Klippánné Jáger Melinda
Távoli tájak bemutatásával kezdtük meg ez évi első szokásos Ovi
Galériánkat a Napsugár Óvodában. Nemcsak szűkebb lakókörnyezetünkről, hanem távoli tájakról is szerettünk volna képet adni a gyerekeknek. Más táj, más emberek, más kultúrák és más, szabadon élő,
érdekesebbnél érdekesebb állatok. A gyerekeknek a távoli Afrikát mutattuk be. Országunkat és a távoli Afrikát a vándorló madarak kötik
össze. Erre a legjobb példa a gólya, akit a gyermekeink jól ismernek,
és nap mint nap látnak. Az ott élő emberek kultúráját a zenéjükön
keresztül, az ott élő állatokat és tájakat képek bemutatásával elevenítettük fel, tárgyaikból pedig kiállítást rendeztünk. Célunk, hogy
gyermekeink minél szélesebb ismeretekkel rendelkezzenek közvetlen
környezetükről, illetve a világ más tájairól is egyaránt, kiállításunk ezt
célozta meg.
Szöveg: Dobák Ágota Zsuzsanna

Ismerkedés az óvodával

Fotó: Földvári Edit

Fotó: Földvári Dorottya

Játékos óvodai ismerkedésre vártuk a Szivárvány Óvoda udvarán
2014.augusztus 27-én a leendő Süni csoportos kicsiket és szüleiket.
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Óvodásból iskolás lesz…
„Könyv, toll, tinta, ceruza,
rontom, bontom,
kezdődik az iskola,…”
(Weöres Sándor)

Óvodásból iskolás lesz. Új közösség részesei lesznek a sünis és a Méhecske csoportos gyermekek.
Földvári Edit

Hitoktatás
„A szülők adták az életet gyermekeiknek, ezért az ő súlyos kötelességük azok felnevelése, őket kell tehát tekinteni az első és legfontosabb
nevelőnek. Annyira jelentős a szülői nevelés, hogy a hiányát alig lehet
pótolni. A szülők feladata, hogy az Isten és az emberek tiszteletével
olyan családi légkört teremtsenek, amely elősegíti a gyerekek mindenirányú nevelését az egyéni és közösségi élet számára. A család az első
iskolája azoknak a társas erényeknek, amelyekre minden közösségnek
szüksége van.
A gyermekek a családjukban szerzik az első benyomásokat az egészséges emberi közösségről és az egyházról, a család vezeti be őket lépésről lépésre a társadalomba és Isten népe közé. A nevelés elsősorban a
család feladata, de ebben rászorul az egész társadalom támogatására.”
– olvashatjuk a II. Vatikáni Zsinat írásában. Kormányunk ebben a
nehéz feladatban nyújt segítséget a hitoktatás elindításával. Az előző
évhez hasonlóan idén is van választása a szülőknek. Hittan vagy erkölcstan? A hittanórákon próbáljuk a gyermekek lelkét fogékonnyá
tenni a jó és a rossz megkülönböztetésére, megismertetni őket egyházunk múltjával és jelenével. Mindezt természetesen életkoruknak
megfelelően, korszerű hittankönyvek segítségével. Az iskolai oktatás
tematikája a következő:
1. osztály:
Bevezetés a hitéletbe (alapfogalmak)
2. osztály:
Ó- és Újszövetség
3-4. osztály: Szentségekre való felkészülés
5. osztály:
A könyvek könyve
6. osztály:
Egyháztörténelem
7. osztály:
Liturgia
8. osztály:
Alapvető hittan, ima a hívők életében
Az oktatás heti egy órában, a szentségek vételére való felkészülés
esetében heti két órában történik. A hitoktatás során a tanulók a
vitathatatlanul a keresztény vallásban gyökerező morális, erkölcsi értékrend elsajátításán túlmenően olyan ismeretanyaggal gazdagodnak,
amely alapvető műveltségünk része, illetve amely által betekinthetnek
egy egyedi gondolkodásmódba és életszemléletbe, amely képes világszemléletüket kiszélesíteni, és gondolataikat a társadalom szabályainak
megfelelően formálni. A hitélet megismerése és betartása végső jutalma pedig az elháríthatatlanul elénk tornyosuló akadályokon történő
könnyebb átlendülés, és az örömökben bővelkedő élet.
Sándorné Tóth Éva
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Bemutatjuk
iskolánk új pedagógusait
Hortiné Tóth Évának hívnak, a
férjemmel és a négyéves kisfiammal
élek Jászberényben. 13 évvel ezelőtt
kerültem ide egy Borsod-AbaújZemplén megyei kis faluból, Damakról.
2000-ben végeztem tanítóként a
Szent István Egyetem Jászberényi
Főiskolai Karán. Azóta több helyen
tanítottam. Edelényben, Jászladányon egy-egy tanévet, Jászdózsán
6 tanévet. A legelső évet kivéve
mindig osztályfőnök voltam, így
sokszor tapasztalhattam egy osztály
minden örömét, bánatát és problémáit is. Munkám során mindig
törekedem arra, hogy mind a gyerekekkel, mind szüleikkel jó kapcsolatot alakítsak ki, mert az iskola és a szülői ház hatékony együttműködése fontos a gyerekek sikeres előmeneteléhez.
Mivel a műveltségi területem a rajz, több kézműves technika is érdekel. Próbáltam már a decoupage-t (szalvéta felragasztása gipszre, fára
stb.), üvegfestést, gyöngyfűzést, gipszöntést és díszítést, fonalgrafikát,
origami díszeket (nagyobb papírok hajtogatásától egészen a teatasakok
hajtogatásáig), mozaikkészítést, batikolást stb. Ezeken kívül horgoltam
már állatkákat, színes fonalvirágokat, Mikulást, hímeztem keresztszemes képeslapokat, terítőket, párnákat és sok mást, főként ajándékba
vagy a fiamnak. Mivel ennyi minden érdekel, minden osztályomban
igyekszem kreatív módon barátságos környezetet teremteni a gyerekek
segítségével. Az óráimon gyakran használok saját készítésű bemutató
képeket, valamint játékokat a tanult ismeretek elmélyítéséhez. Az általam kipróbált dolgokból igyekszem az egyszerűbbekkel a gyerekeket is
megismertetni technika és rajzórákon.
A tanítást hivatásomnak tekintem. Minden új osztály megismerése, a gyerekekhez az „utak” megtalálása összetett dolog, szépségei és
nehézségei is vannak. Az egymás iránti elfogadás és bizalom azonban
fontos a jó, közös munkához.
Örülök, hogy csatlakozhattam ehhez a közösséghez, és munkámmal
hozzájárulhatok a helyi iskola gyermekeinek neveléséhez és oktatásához.
*
Kriston István vagyok. 1979
október végén születtem Jászberényben. Harmadik gyerekként
jöttem a világra. Iskoláimat a város
keretein belül végeztem. 2003-ban
megkaptam tanítói diplomámat.
Még ebben az évben sikerült elhelyezkednem egy általános iskolában, mely sérült gyermekekkel
foglalkozik. Ezen intézményben
töltöttem el 11 évet napközis nevelőként. Közben diplomát szereztem
az ELTE főiskolai karán, mint némettanár.
Jelenlegi párommal, ki Fényszaru
szülötte, úgy döntöttünk két évvel
ezelőtt, hogy ide költözünk.
Azóta ingáztunk a két város között. Mikor azonban az a lehetőség
megnyílt előttem, hogy helyben is taníthatok, nem sokat hezitáltam,
és kaptam az alkalmon. Szeptember elseje óta elsős napközisként dolgozom a városi iskolában. Nagy szeretettel fogadtak a munkatársak,
bízom benne, hogy a hozzám fűzött reményeket beváltom, és tapasztalataimat nemcsak kamatoztatni, hanem bővíteni is tudom.
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Köszöntés az Idősek Otthonában

Az idei nyár is véget ér, ezért mi is hírt
adunk arról, hogyan telt idős bentlakóink
számára ez az időjárásban igen változékony
évszak.
Míg más nyaralni megy és kipiheni az
éves fáradalmakat, nálunk az idősek otthonában lakóink testi és lelki állapotát igyekszünk megfelelő szinten tartani. A párás

meleg a fiatal szervezetet is megviseli, nemhogy a nyolcvan év feletti beteg időseinkét.
A megfelelő egészségügyi állapot mellett
igen fontos számunkra a lelki egyensúlyuk
megtartása is. Keressük azokat a napokat,
amelyeket megünnepelhetünk, hogy az
egyhangú hétköznapokat megtörjük, ilyenek például a születésnapok és a névnapok

is. Ebből szerencsére nyáron bőven akad,
pl.: Magdolna, Anna, Klára stb. névnap.
Délutánonként köszöntjük az ünnepelteket. A köszöntőt Kiss Jánosné intézményvezető vagy Fricz Erzsébet mentálhigiénés
munkatárs mondja el. A köszöntés után
süteményekkel, üdítővel, és aki igényli,
pezsgővel kívánunk sok boldogságot az
ünnepeltnek, ezek elfogyasztása után nótaénekléssel fejezzük be az összejöveteleket.
A régi, szép magyar nótáknak, amelyek egy
részét már sajnos csak ez a korosztály ismeri, bizony mi dolgozók néha csak hallgatói vagyunk, mert olyan énekeket szednek
csokorba, amit mi sem ismerünk. Igen jó
ezeket az idős embereket hallgatni. Bizony,
mi fiatalabbak még tanulhatunk most is
tőlük, azoktól az emberektől, akikről a társadalom gyakran megfeledkezik.
Az Idősek Otthonában is zajlik az élet,
csak ez nem olyan látványos esetleg, mint
más intézményekben, mert bizony az idős
szervezet hamar elfárad.
Egy-egy ilyen jeles nap után a nap hátra
lévő részében a jó hangulat, ami megmarad, ezért már érdemes ezt a hivatást gyakorolni, ez számunkra az igazi visszajelzés
munkánk milyenségéről.
Szöveg: Fricz Erzsébet
Kép: Rigó Krisztina

FÉBE kirándulás
Elődeink nyomában
Palócföldön

Madách Imre Emlékmúzeum
Csesztve előtt készült csoportkép, középen Madách Imre mellszobrával

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének önköltséges kirándulására augusztus utolsó
napján került sor. A kiránduláson 40 fő
vett részt. A nap folyamán hat település:
Szirák, Bér, Terény, Mohora, Csesztve és
Horpács nevezetességeivel ismerkedtünk
meg. Igazi kirándulóidőt fogtunk ki, a
néha szállingózó eső nem zavarta a program látnivalóit. Élményekben gazdagodva
és ismeretekkel felvértezve értünk haza a
13 órás kirándulásról az esti órában.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

Hímzőkör Jászfényszarun – Gyere Te is! Várjuk Önt is!
A Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája „Újra öltünk
és örökítünk” nevet viselő, hímzőköröket
indító programot hirdet a megye 5 településén, köztük Jászfényszarun is. Felelőse az
iroda részéről Farkas Kató módszertani re-

ferens (06-30/868-0371 farkas.kato@nmi.
hu) A program 6 hónapon keresztül zajlik,
várhatóan októberben indul. A részvétel
ingyenes. A csoportba mindenkit szeretettel várunk, életkortól függetlenül. A 6 hónapos szakköri tevékenység egy kiállítással

zárul, melynek során az elkészült hímzések
kerülnek bemutatásra a település lakossága előtt. További információ a művelődési
házban, a könyvtárban Bujdosó Katalinnál
kérhető.
Katinka
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Színház és nemcsak az
Könyvbemutató zenés játék keretében
Gyenge Péter: ANDRIS

Egy kép a Zacc jászberényi előadásából
A hetvenedik évforduló kapcsán – többek ajánlása és támogatása
alapján – előfizetők gyűjtésével október 19-én (vasárnap) 16 óra
kor a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében

Színházi szervezés
Csomor Csilla kedvelőinek
A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre 2014. október 25-én (szom
bat) du. 13 órakor színházi programot szervez a Karinthy Szín
házba, Buda népszerű színházába (XI. Bartók Béla út 130. Tel.:
06-1/2038994). Indulás Jászberényből jövő különjárati autóbusszal a
jobb oldalon lévő helyi autóbuszmegállókból, illetve a Városháza előtti
gyülekezéssel Gödöllő irányába. A program a 33. évad első bemutató
előadásának: Szász Péter – Verebes István – Aldobolyi Nagy György:
Whisky esővízzel – zenés komédia két részben megtekintése.
Az előadás főbb szereplői: Balázs Andrea, Csoma Judit, Csomor Csilla, Lorán Lenke, Majzik Edit, Pápai Erika, Réti Szilvia, Szvrcsek Anita, Végh Judit. Rendező: Verebes István.
Az előadás útiköltséggel együtt 5.250 vagy 4.750 Ft/fő összegbe
kerül. Jelentkezés: Tóth Tibornál a +36/30-337-3336 mobil-, vagy
este az 57/422-871 vonalas telefonon lehet.
Az előadásról bővebben a www.febe.hu honlapon lehet olvasni.
Tóth Tibor

ZENÉS TÉLI ESTÉK a Régi Kaszinó
étterem és kávézóban
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete - Jászfényszaru Város Önkormányzata által biztosított pályázati keretéből – együttműködve Vágó Tibor
üzemeltetővel a Régi Kaszinó étterem és kávézóban Zenés téli esték
rendezvénysorozatot indít. November és december hónapban egy-egy
alkalommal zenés esttel egybekötött baráti vacsorát szervez. A műsort
követően a vacsora többfogásos hideg, meleg ételből áll, tetszés szerinti
választással, korlátlan fogyasztással.
A program költsége vacsorával együtt 2.000 Ft, melyet jelentkezéskor kell fizetni, az italfogyasztást az est alkalmával mindenki rendelése
szerint fizeti.
Az első alkalommal Zenés napló egy felvonásban november 30án (vasárnap) 17 órakor kerül bemutatásra. A Szerelmem Sárdy
egyszereplős, egyfelvonásos operett Sárdy János 20. századi híres
bonviván életének nagyobb állomásait és legszebb dalait mutatja be
egy nagymama titkos naplóján keresztül.

b emutatjuk a Fényszaruiak Baráti Egyesületének kiadásában megjelent Gyenge Péter: ANDRIS – Egy parasztfiú regénye című könyvet.
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 kisregényt 1944. május hónapban a Dobó Könyvkiadó Budapest,
Dobó József felelős kiadó adta ki. A nyomdai munkák Klein Sándor
nyomdájában - Budapest, VI. ker. Lovag utca 14. – készültek. A most
megjelenő könyv 80 oldalon XXI. fejezetből áll.
A könyvbemutatót követően az érdeklődő és kultúrát szerető lakosságnak a Berényi Színjátékos Társaság és a Jászsági Hagyományőr
ző Egylet tagjai előadják a Zacc – Jelenetek egy békebeli kávéház
életéből című zenés, táncos és humoros előadást.
A dr. Bathó Edit, Kormos László, Pócz István ötlete alapján írott
forgatókönyvből Kormos László és Pócz István rendezésében készült
előadás a jászfényszarui közönség körében is minden bizonnyal nagy
sikert arat. A könyvre a városi könyvtárban és a helyi takarékszövetkezeti kirendeltségen még október 15-ig 600 Ft áron elő lehet fizetni.
A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk, a belépés díjtalan.
Tóth Tibor · Fotó: berenycafe.hu
Közben megszólal 12 népszerű dal, amiket Sárdy János hangján ismert meg a világ. Pl.: Rózsalevél, Nagyapám 20 éves volt, Londonban
hej, Hej, fellegek... A darab írója: Meskó Zsolt. A darab rendezője:
Harangi Mária. Aki játssza: Derzsi György.
A második zenés estet december 28-án (vasárnap) 16 órakor óév
búcsúztatóként, a Jászfényszaruról elkerült és elszármazott művé
szek műsora teszi emlékezetessé.
A kaszinói zenés estre mintegy 110 főnek tudunk asztallal együtt
helyet biztosítani. Jelentkezni a vacsora árának befizetésével, asztalfoglalással folyamatosan lehet az étteremben vagy Tóth Tibornál.
Tóth Tibor

Jön… jön… jön…
Novemberben újra indul
a Petőfi bérlet!
Fantasztikus amatőr és profi előadásokkal, kedvező árakkal várjuk a
színházat kedvelő közönséget a jászfényszarui művelődési házba.
Érdeklődjön a 70/431-6113-as telefonon Bordásné Kovács Katalinnál, vagy a helyszínen és a helyi médiákban. Bérletek, jegyek október
közepétől válthatók!Katinka

Elkészült a konditerem!

A sportolni vágyók a használatról
az 57/620-123-as telefonon érdeklődhetnek
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IN MEMORIAM Probocskai Zoltánné (1921–2014)
Távozott közülünk egy igazi lámpás, volt tanyai tanító. Férjével együtt 1942-ben érkezetek a Homok (Winkler) tanyai iskolába, ahol
igazi lámpások voltak, mindenben segítették
a tanyai embereket. Három gyermekük is itt
született, az iskolai szolgálati lakásban éltek.
A férj 1947-ben hirtelen elhunyt. Az özvegyet kérésére behelyezték a belterületi iskolába, ahol egy tanévet tanított. 1948 őszén
került Kistarcsára, egész további élete ide
kötődött. Az Apáczai Csere János Tanárképző Főiskolán 1955-ben magyar-történelem
szakos tanári diplomát szerzett. A település
életében hosszú időn át tanácstagként, munkahelyén szakszervezeti titkárként dolgozott.
1978-ban vonult nyugdíjba, de azt követően
még 1992-ig iskolai könyvtárosként tevékenykedett.
2007-ben Kistarcsa Város Önkormányzata
elsőnek neki ítélte oda a Kistarcsa Város Díszpolgára címet.

Temetése 2014. augusztus 11-én katolikus
szertartás szerint történt, ravatalánál négyen
is tartottak búcsúbeszédet, köztük Solymosi Sándor, Kistarcsa polgármestere és Nagy
Károlyné Rékasi Erzsébet jászfényszarui volt
tanítvány, tanár, aki az iskola szomszédságában lakott szüleivel és a tanításon kívül is jól
ismerte a családot.
Beszédéből idézve: „Az itt töltött éveid számunkra a fényt jelentette. Személy szerint
nekem is Te voltál az első tanító néni, de
több száz gyereknek is. Szigorú és következetes, de sugárzott belőled a törődés, az emberi
szeretet. Ezt érezte a tanyavilág apraja-nagyja.
Sok-sok problémájukkal hozzád fordultak, s
Te mindenkor mindenkinek tudtál útravalót
adni…”
Neve bekerült a jászfényszarui Tanítók Emlékművének olvasókönyvébe, a „halhatatlanok” közé.
Tóth Tibor

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat hírei
Jászfényszaru Város Gondozási Központja Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatánál személyi változások történtek. 2014. augusztus
hónaptól a családsegítő szolgáltatást Mezei Tamás, a gyermekjóléti
szolgáltatást Benes-Gerőcs Ildikó és Pető Erika végzi.
Családsegítő szolgálat: Mezei Tamás
· tájékoztatást ad a szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról;
· közreműködik a szociális problémák megoldásában;
· érdekérvényesítés, hivatalos ügyek intézésének segítése;
· szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt;
· meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében;
· családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását;
· adományokat közvetít az egyén és család számára;
Gyermekjóléti Szolgálat: Benes-Gerőcs Ildikó; Pető Erika
· a gyermek testi, lelki egészségének, a családban történő nevelésnek
elősegítése; veszélyeztetettségük megszüntetése;
· tájékoztatást ad a gyermekek és szülők jogairól, gyermekvédelmi, szociális támogatásokról, egyéb gyermeket és családot érintő

szolgáltatásokról, melyek elősegítik a gyermek családban történő
nevelkedését;
· segítséget nyújt hivatalos ügyek intézésében;
· a gyermekek szociális helyzetének és veszélyeztetettségének figyelemmel kísérése;
· a rászorulókat hozzásegíti a támogatások, ellátások igénybevételéhez;
· információs, észlelő-, jelzőrendszert működtet, amely segítségével
figyelemmel kíséri a gyermek életkörülményeit, szociális helyzetét,
feltárja a gyermeket veszélyeztető tényezőket;
· fogadja a panaszával hozzá forduló gyermeket, és segíti problémája megoldásában.
Várunk mindenkit, aki úgy érzi, hogy segítségünket szívesen fogadja.
Készséggel állunk mindenki rendelkezésére segítő támogatással, ügyintézéssel, tanácsadással.
Szolgálatunk ügyfélfogadása: hétfő:
8-12 és 13-16,
szerda: 8-12 és 13-16,
péntek: 8-12 óra között
Irodánk a Kossuth út 4. szám alatt található, illetve ügyfélfogadási
időben az 57/424-239-es telefonszámon is elérhetőek vagyunk.
Családgondozók

A művelődési ház hírei

Augusztus 28-án 20 fős csoporttal Budapestre kirándult az Őszirózsa
Nyugdíjasklub. Sok szép élményt gyűjtöttek a Tropicariumban,
a Planetáriumban, és a Fővárosi Nagycirkuszban. Fotó: Berze Éva

Szeptember 13-án ( szombaton) Csécsén lépett fel
a Fehér Akác Népdalkör a 8. alkalommal megrendezett
Kisasszonynapi Vendégség Népzenei Találkozón. Fotó: Dávid Ildikó
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Több mint egy látogatás testvérvárosunkban, Gáton
Testvérvárosunk, Gát (Kárpátalja) legjelentősebb helyi rendezvénye,
a Falunap a háborús helyzet miatt idén nyáron elmaradt. Az események hatására a szokásosnál gyakrabban kerestük a gáti polgármestert,
Lakita Istvánt, aki éreztette, hogy a fényszaruiakat szeretettel várják a
településen és éppen a kialakult helyzet miatt fontosnak tartják a folyamatos kapcsolattartást. Természetesen mi sem éreztünk másként és
a meghívásnak eleget téve egy kispályás focicsapatra való küldöttséggel
tettünk látogatást 2014. július 27-28-án Gáton, merthogy a meghívás
egy labdarúgó mérkőzésre szólt.
Az utazással járó szokásos izgalmaknál jóval magasabb szinten mozgó adrenalinnal vágtunk neki Fényszaruból és öt óra múlva már a gáti
középiskola udvarán köszönthettük vendéglátóinkat.
A polgármester fociszeretetét bizonyítja az, hogy a tervezett mérkőzésünk előtt a helyi csapat meccsére is elutaztunk két faluval odébb
Kisbégányra, ahol szemtanúi lehettünk egy olyan csatának, amelyről

fős diákcsoportot fogad augusztus közepén. A felvetést köszönettel
fogadták és nagyon hasznosnak tartották a helyiek.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony és a képviselőtestület támogatta a terveket, elküldtük a meghívót Gátra, ahol a vízumok beszerzésével megkezdték az utazás előkészítését. Ekkor szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a korábban 2 napot igénylő hivatali
eljárás most 3 hétig tart, így lehetetlen a gyermekek augusztusi kiutazása, jászfényszarui táboroztatása.
Sajnáljuk a terveink meghiúsulását, de természetesen fenntartjuk a

A küldöttség tagjai Lokita István polgármester
és Román Erika iskola igazgató társaságában

A közönség és a mérkőzés is sok izgalmat rejtegetett számunkra
itthon szüleink, nagyszüleink mesélhettek, felidézve az ötvenes évek
jászsági labdarúgását.
Vendéglátóink közös vacsorával kedveskedtek, ahol a mindennapokról, a testvérvárosi kapcsolat fejlesztéséről, lehetőségeiről is beszélgettünk. Beszélgettünk hajnal három óráig, mert a kárpátaljai élet egyébként is nagyon érdekes volt számunkra, de a háborús állapotok okozta,
a családokat sújtó lelki megpróbáltatás rendkívüli hatású volt. Hallgattuk azt az anyát, aki éppen a magyar fiatalok behívása elleni, többezres tüntetésről érkezett haza és mondja: fiainkat 1500 kilométerre
lakhelyüktől zajló harcokkal fenyegetik, közülük sokan nem ismerik
a nyelvet, képzetlenül állítják szembe az afgán és a csecsen háborúban
edzett szeparatistákkal. A harcoktól másfélezer kilométerre, Kárpátalján is zajlik a háború, zajlik a lelkekben, érezhető a mindennapokban.
Hajnalban tértünk nyugovóra, de sokunkat tartott ébren és késztetett gondolkozásra a mögöttünk lévő nap. Reggeli után vendéglátóinknak felvetettük annak lehetőségét, hogy Jászfényszaru egy 15-20

meghívást és biztosak vagyunk abban, hogy a közeljövőben megvalósítjuk a gáti diákok táboroztatását!
A két faluval odébb megtekintett és a mi csapatunk által lejátszott
találkozó is döntetlennel végződött (előbbi 1:1, utóbbi 4:4). Visszagondolva a háborús helyzetből fakadó tapasztalatainkra és a sportban
született eredményekre, elgondolkoztunk: a sportpályán is folyt a küzdelem, igaz nem hirdettek győztest, de vesztes sem volt, mégis mindenki győztesnek érezhette magát. A háborút ezért nem lehet ép ésszel
felfogni, mert ott nincs győztes, azt visszavonhatatlan méltánytalanság
és tragédia kíséri.
Gát testvérvárosunk fiataljainak, szülőknek, nagyszülőknek a mindennapjait a háború árnyékolja be. Látogatásunkkal, jelenlétünkkel,
beszélgetéseinkkel, kezünk nyújtásával segítettünk barátainknak.
A kilencfős küldöttség tagjai: Balázs Gábor, dr. Csúz Attila, Fáy Dániel, Gere Ferenc, Illés Péter, Mezei Tamás, Tanczikó Attila, Török
Tamás, Urbán Csaba.
A júliusi látogatásunk óta, remélhetően annak is köszönhetően, testvérvárosi kapcsolatunk két találkozóval is gazdagodott. Az augusztusi
városnapi rendezvényünkön a gátiak vendégeskedtek Jászfényszarun,
október 3-án pedig a fényszarui színjátszók mutatkoznak be egy háromnapos kárpátaljai turnén.
Illés Péter

ROMED2-ROMACT projekt találkozó
2014. szeptember 11-én a ROMED2-ROMACT projekt által szervezett intézményi találkozóra került sor a polgármesteri hivatalban,
melynek célja a projekt bemutatása, illetve a helyi roma közösségeket
érintő ügyek egyeztetése volt.
A Romed2-Romact projekt az Európa Tanács és az Európai Bizottság koordinálásával valósul meg. Jászfényszaru városát ezen uniós intézmények választották ki másik 6 település (Bag, Gyulaj, Nagyecsed,
Nyírbátor, Pécs, Szeged) mellett az országban.
A projekt célja, hogy a közösségek támogatása mellett a helyi intézményeket és az irányítást is támogassa a hatékony együttműködés és
párbeszéd kialakításban.
Jászfényszarun a projekt megvalósítása 2014 februárjában indult el a
Közösségi Akciócsoport felállításával. Létrehozásának és működésének

egyik alapvető elve, hogy képessé tegye a roma közösség tagjait a saját
ügyeik és szükségleteik megoldására együttműködve az érintett helyi
intézményekkel, közigazgatási szervekkel. A csoport jászfényszarui
mediátora: Mezei Zsolt. A hazai Támogató Team tagjai: Rézműves
Szilvia Nemzeti Koordinátor, tréner és Daróczi Gábor Nemzeti Fókuszpont, tréner.
Az intézményi találkozón részt vettek: az óvoda, az iskola, a Gondozási Központ, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a CNÖ és
az önkormányzat képviselői. Wagner János tréner vezetésével segítettek a romákat érintő helyi problémák feltérképezésében, a Közösségi
Akciócsoport által kiválasztott problémák bemutatásában, a szükséges
erőforrások és a jó együttműködés meghatározásában.
Lovászné Török Magdolna a program önkormányzati delegáltja
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Sporthírek
Az időjárás mindössze négy mérkőzést engedélyezett – az előírt ötből
– felnőtt csapatunk számára a Megyei I. osztályban.
Nyitásként egyből nehéz ellenfelet sorsoltak nekünk, hiszen a jó nevekből álló, NB III-ból visszalépett Jászapáti látogatott hozzánk. Már
ezen a mérkőzésen látszott, hogy szokni kell még a nagyobb fordulatszámot, de csapatunk derekasan helytállt, bár hosszú ideig emberhátrányban kellett játszanunk. A vége tisztes vereség lett, mint ahogy a következő fordulóban is, ahol a rutinos Újszász látta vendégül fiainkat. Sajnos
a szokásos újszászi fejesgólok ezúttal is kifogtak rajtunk! Két nyeretlen
meccs után már nagyon szomjaztunk az első győzelmünkre, amely drámai csatában sikerült a Martfű ellenében! Egygólos hátrányból sikerült
a hajrábeli fordítás Vaszicsku Zoli duplájával!
Ezután következett egy rázós kirándulás Túrkevére, ahol munkahelyi
elfoglaltságok és sérülések tizedelték a csapatot. Ennek ellenére meglepően nagy arányú hazai győzelem született.
Bár még a bajnokság elején tartunk, de az már látható, hogy ebben az
osztályban nincs könnyű mérkőzés és hétről hétre a legjobbunkat kell
hozni, ahhoz hogy pontokat szerezzünk!
Eredmények:
Jászfényszaru VSE – Jászapáti VSE
0-1 Gól: Kotula
U21: 5-2 G.: Gyökér, Kirják, Varga K (2), Szakali.
Újszászi VVSE – Jászfényszaru VSE 2-1 G.: Lengyel (2), Baranyi.
U21: 3-2 G.: Kirják (2)
2-1 G.: Vaszicsku (2),
Jászfényszaru VSE – Martfűi LSE
			
Szentmiklósi.
U21: 3-0 G.: Tóth, Szénási, Peredi.
Túrkevei VSE – Jászfényszaru VSE
6-2 G.: Nagy, Szőke (2),
Lisznyai, Varga, Kántor, Vaszicsku, Lukács.
U21: 3-4 G.: Peredi, Varga K., Szakali (2).
Az esőzés miatt elmaradt!
Jászfényszaru VSE – Csépai SE
Mozogjanak sokat!

Jótékonysági focimeccs
Ha már foci, akkor az miért ne lehetne jótékony célú?
Így jött az ötlete Kolompár Zoltánnak, a Jászfényszarui RFC egyik tagjának, hogy meghívja a Celeb focicsapatot egy barátságos mérkőzésre.
A belépés ingyenes volt, de egy becsületkassza volt kihelyezve, és ki-ki
belátása szerint dobhatott abba. A pénzt Kátai Noémi és családja részére
gyűjtötték.
2014. július 13-án 15 órától került sor a rendezvényre, szerencsére
az időjárás kedvező volt. A meccs előtt Székely Márkó mondott verset
a közönségnek, majd a Jacko tánccsoport és a Samiyah hastánccsoport
gondoskodott a jó hangulatról. A Celeb csapat, élén Csordás Tibivel 16
óra körül érkezett meg, kis bemelegítés és beszélgetés után kezdetét vette
a mérkőzés, mely jó hangulatban folyt le.
A mérkőzés után a helyi focicsapat vendégül látta a meghívott csapatot, majd bemutatták nekik Noikát, akiért fociztak. A rendezvény 20
óra körül ért véget a pénzszámlálással, az összeget, 41150 Ft-ot még
aznap átadták a család részére, akik nagy örömmel fogadták ezt a kis
Cikkíró: Matányiné Juli
támogatást.

Színjátszóink bemutatkozása
testvérvárosunkban
2014. október 3-án háromnapos turnéra indul a SZiBAKŐ színjátszó
csoport a kárpátaljai Gátra. A csoportot elkíséri a képviselő-testület delegációja is.

Anyakönyvi hírek – AUGUSZTUS
SZÜLETTEK: Balog Tícia (Balog Ramóna), Baranyi Rajmund (Német Szilvia), Morvai Márk (Pethes Henrietta), Pethő Lilla Gabriella*
(Czalbert Gabriella). *Júniusban született, de az augusztusi lapzártáig
nem érkezett adat szerkesztőségünkbe.
HÁZASSÁGot kötöttek: Drégeli Dániel Balázs és Horváth
Beáta, Rezes Zoltán és Víg Erzsébet..
ELHUNYTAK: Ézsiás Sándorné Pál Erzsébet (79), Tóth Lajosné Pethes Margit (84).

Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Emlékezés

Szántai-Kis Csaba
halálának 1. évfordulójára.

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott.
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra Te sohasem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Szerető gyermekei,
testvérei, sógorai,
barátai
„Tiéd a csend és a nyugalom,
miénk a könny és a fájdalom”
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

MORVAI FERENCet

utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család
Megemlékezés

Kovács László
halálának 1. évfordulóján.

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Szerető felesége és családja

Erik...
Mit is lehet írni egy kisfiúról búcsúzóul? Emlékszem amikor
először jöttél az oviba. Minden érdekelt, mindent ki akartál próbálni. Most szomorú szívvel nézzük a polcon a kedvenc kirakódat. Ceruza volt a jeled az oviban, amit most örökre Neked
adtunk, mert ezt a jelet soha senki nem kapja már meg a csoportban. Segítőkész, dolgos kisfiú jut eszembe, aki szó nélkül
vitte a konyhába a poharas tálcát. Annyi szeretet lakott Benned!
Minden reggel öleléssel érkeztél és ölelés nélkül sohasem hagytál ott bennünket. Hiányozni fogsz az oviból, hiányozni fogsz
nekünk. Remélem, hogy ott fenn is ilyen kisfiú vagy és olyan
szeretettel nézel le ránk, amilyen szeretettel gondolunk mi itt
Kati ovónéni
lent rád! Nyugodj békében Erik!
Eltűnt a fény, megszűnt létezni,
Eltűnt a mosoly, megszűnt mosolyogni,
Eltűnt egy vágy, megszűnt létezni,
Eltűnt a nap, megszűnt ragyogni,
Eltűnt egy élet, megszűnt létezni,
Eltűnt valami, megszűnt lenni.
Eltűnt a fény, a mosoly,
Eltűnt egy vágy, egy nap, egy élet,
Eltűnt valami,
S most szívem lassan szakad meg.
Húrjaira pendült világ,
Átlátszó ablakain keresztül
csak az árny létezik,
Lassan mozdul, beleremeg teste
Lassan lélegzik, csak lüktet, lüktet.
Eltűnt a fény, a mosoly,
Eltűnt egy vágy, egy nap, egy élet,
Eltűnt valami,
S most szívem lassan szakad meg.
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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.

akciók

Október a látás hónapja!
• Minden ISKOLÁS gyereknek jár az INGYEN LENCSE komplett
szemüveg készítés esetén és -10% KEDVEZMÉNY a keret árából
• NYUGDÍJAS kedvezmény -30% • Bifokális szemüveglencse 10.000/db
• Szemüvegkeretek -20% -30% • Komplett szemüveg 12.990 (készlet erejéig)
Az akció részleteiről érdeklődjön üzletünkben!
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig

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

Apróhirdetés
Jászfényszaru központjában irodának is alkalmas
üzlethelyiség kiadó.
Tel.: 30/722-9972
*
Ház eladó! Azonnali beköltözési lehetőséggel 200 négyszögöles
telken összkomfortos gáz központi és vegyes tüzelésű bővített,
100 m2-es kockaház Jászfényszarun a víztoronyhoz közel eladó.
Érdeklődni lehet a 06-20/402-0340-es telefonszámon.
*
Jászfényszarun a Széchenyi utcában komfortos parasztház eladó.
60 m2, két szoba, 700 m2 kert fákkal, szőlővel, melléképületek.
Költözhető. Tel: 06-20/996-1840
*
Nappali szekrénysor és tálaló (holland) újszerű állapotban eladó.
Telefon: 30/567-6316
*
Jászfényszaru központjában üzlethelyiség kiadó.
Érdeklődni: 06-20/214-8312
*
Borszőlő eladó. Érdeklődni: 06-20/343-0157

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

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Orvosi ügyelet: ....................................................... (+36) 37/341-040
Mentők: ........................................................................................ 104
Tűzoltóság: .................................................................................. 105
Rendőrség (Jászberény):............................................................. 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru):................................... (+36) 57/422-138,
...................... mobil: (+36) 70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Pető Ferenc): .................... (+36) 30/324-5688
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) 30/611-3479
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Kettes Fogathajtó
Országos Bajnokság Jászfényszarun
Az elmúlt 6 év sikeres rendezvényei alapján Hortobágyot és Ba
latonlellét maga mögé szorítva Jászfényszaru elnyerte az országos
bajnokság rendezési jogát!
Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Magyar Lovas Szövetség
a Fényszaruiak Lovasbaráti Köre közreműködésével 2014. október
4-én (szombaton) 9-18 óráig Kettes Fogathajtó Országos Bajnokságot rendez a Pipacs úti lovaspályán.
Kisérő programok:
· gyermekprogramok a Lumina Cornu klub
és kézművesek közreműködésével
· ingyen póni lovagoltatás
· jászsági és boldogi viselet bemutató
· Varga János jászberényi éremgyűjtő kiállítása
· Lóerők másképpen - gépbemutató
· Jászapáti Rácz Aladár zeneiskola fúvós zenekara műsora
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
· kirakodóvásár

Tájékoztató
A Fényszaruiak Baráti Egyesületének kiadásában megjelent Tóth Tibor:
Jászfényszaru kulturális és természeti
értékei című helytörténeti kiadvány.
A könyv ünnepélyes bemutatása
szeptember 20-án megtörtént. Azon
jászfényszarui lakosok, akik a könyvbemutatón nem tudtak részt venni, azok
lakott ingatlanonként egy könyvet díjmentesen kaphatnak.
A kiadványt október 6 és 10 között
(hétfőtől péntekig) reggel 9 órától este
20 óráig a városházán a főbejáratnál a
recepción aláírás ellenében átvehetik.
A könyv létrejöttét és ingyenességét a FÉBE a helyi LEADER egyesületnél benyújtott sikeres pályázata tette lehetővé.
Tóth Tibor

Őszi gyermekkoncert
Jászfényszarun
Október 16-án, csütörtökön, 10.30-kor a művelődési házban
fellép a tévéből jól ismert

Buborék együttes
Belépő: 500 Ft.
Jegyek elővételben is válthatók, rendelhetők a helyszínen.
Mindenkit szeretettel várunk!
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Tisztelt jászfényszaruiak!
Az AFZÉLIA Kft.

Programajánló
Október
3. 17.00
		
3–5.		
4.		
8. 10.00
		
12. 		
15. 17.00
		
		
16. 10.30
16. 15.00
		
16. 17.00
		
17.		
17. 17.00
		
19. 9.00
		
19. 16.00
		
		
22. 17.00
24. 18.00
25. 9.00
25. 13.00
		
November
7. 17.00
8. 		

FÉBE színházlátogatás – Cigánykerék musical
József Attila Színház
Fortuna Együttes turnéja Kárpátalján – Gát
Országos fogathajtó verseny
Vakok és Gyengénlátók helyi szervezete
információs napja
Országos helyhatósági választások
Olvasóink a világ körül – országos könyvtári napok
Oszét kincsek nyomában
Farkas Kristóf Vince előadása
Buborék Együttes gyermekkoncertje
Pető László főiskolai tanár előadása az idősek tanulása,
demencia, aktivitás fenntartása időskorban témában
Olvasóink a világ körül – országos könyvtári napok
Jumbo Kilimandzsáró – Fáy Dániel élménybeszámolója
Olvas a megye – mese délelőtt a könyvtárban
Olvasóink a világ körül – országos könyvtári napok
Huszárok kalandjai – Ézsiás Vencel előadása
FÉBE színházlátogatás – A víg özvegy, balett
Erkel Színház
Gyenge Péter Andris c. könyve bemutatója
Zacc című zenés vígjáték
a Jászberényi Hagyományőrző Egylet előadásában
Ünnepi szentmise és városi ünnepség
Fortuna együttes vendégjátéka Tóalmáson
Térségi sakkverseny az iskolában
FÉBE színházlátogatás – Whisky esővízzel,
zenés komédia – Karinthy Színház
Gondolatolvasó-kör felolvasóestje
Szivárvány ovi bál

Jászfényszaru Város Önkormányzata megbízásából
a Bajcsy, Kiss Ernő, Szent László és a Szent István utcák
járdaépítésének kivitelezését végzi.
Köszönjük a tisztelt lakosság támogatását, megértését és türelmét.
Péter Ferenc · Afzélia Kft.

Fásítási akció
A tavasszal indított fásítási akció folytatódik. A fák beszerzését követően
október-november hónapokban megtörténhet a kiültetés az ingatlanok
előtti közterületre. Az akcióra október 1-jéig lehet jelentkezni a Városházán Urbán Csabánál.

Október 8-tól október 14-ig szabadság miatt dr. Kovács Terézia
és dr. Sáfár Csilla helyettesítenek saját rendelőjükben.
Dr. Palencsár Csaba
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