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A képen az április 2-ai jászfényszarui díszszemle résztvevői láthatók. A rendezvényen dr. Kedves Gyula ezredes hadtörténész beszélt
a tavaszi hadjárat eseményeiről. Az előadás szövege a 11. oldalon olvasható. Fotó: Karizs Evelin

Stratégiai megállapodás
a Samsung Zrt.-vel

Dr. Voller Erika jegyző, Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester és
Hyun Jun Jung elnök hitelesítik az okiratot.
Önkormányzati hírek a 2-3-4-5. oldalon. Fotó: Baranyi Anita

Emlékezzünk együtt
minden áldozatra!
Tisztelettel hívunk és várunk mindenkit, aki tisztelegni szeretne a II.
világháború áldozatai előtt 2015. május 8-án 18 órakor a II. világháborús emlékműnél majd a művelődési ház parkjában található Megbékélés emlékművénél tartandó megemlékezésre, gyertyagyújtásra.
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Rendhagyó interjú Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesterrel
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)
titkársága egy kiadványhoz interjút kért Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszonytól, melyet az alábbiakban teszünk közzé.
Mivel foglalkozott polgármesterré választását megelőzően? Mi motiválta, hogy újra elinduljon a választásokon, immár az 5 éves ciklusban is?
Polgármesterré választásomat megelőzően a helyi Kalapgyárban dolgoztam, amely abban az időben (1972–1979) mintegy 600 dolgozót
alkalmazott.

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester és Hyun Jun Jung,
a Samsung Zrt. elnöke
1982-től már az un. tanácsi rendszerben kineveztek a helyi tanács
VB-titkárának. Elöljáróim elvárták tőlem a jogi szakvizsga letételét.
Így amikor az akkori tanács elnöke lemondott, mint frissen végzett
közigazgatási szakember beleláthattam az önkormányzati törvény
megszületésének folyamatába, és megtiszteltetés volt számomra a felkérés polgármester jelöltnek.
Az 1990-es Önkormányzati választáson polgármesternek függetlenként indultam, de támogatott a helyi Kisgazdapárt, illetve a helyi Szabad Demokraták Szövetsége szervezet.
A választást mindig nagy megmérettetésnek éltem meg, és a bizalom a lakosság részéről a legnagyobb motiváció a település fejlesztése
érdekében.
Az 5 éves ciklus még nagyobb lehetőség a képviselőknek és nekem,
hogy terveinket megvalósítsuk.

Én olyan szerencsés vagyok, hogy a jelenleg 9 fős képviselő-testületből több képviselővel régóta együtt dolgozom, az alpolgármesterrel és
képviselő társaim közül öttel 1990-től. Ez a kontinuitás teszi lehetővé,
hogy a terveink és azok megvalósítása folyamatos.
Mi a tartós településvezetői siker három legfontosabb feltétele? Mit,
illetve miket tekint a polgármestersége legfontosabb eredményének?
A tartós településvezetői siker titka, hogy az ember folyamatosan
képezze magát.
A lehető legtöbb időt töltse az emberek között, hogy érezze és tudja
a gondjaikat, lássa az igényeiket és reagáljon rá.
A legeslegfontosabb talán, hogy szeresse az embereket.
A legfőbb eredmény, hogy ma Jászfényszarut egy dinamikusan fejlődő kisvárosként jellemzik az idelátogatók. Az elmúlt 24 év során
Jászfényszaru 1993-ban visszanyerte városi rangját, sikeresen pályázott
az ipari park címre, és igényes közösségi tereket épített. A város alapfeladatait új vagy felújított igényes megjelenésű épületekben végzi.
Hogyan teremtette meg a közélet és magánélet közötti egyensúlyt?
Közélet és magánélet? Összhang. A legfontosabb, hogy az embert
biztos családi háttér, megértő férj támogassa. A gyermekeink (ma már
felnőttek) nevelésében nagyon sok segítséget kaptam a nagy és dédszülőktől. Volt sok példa rá, amikor 4 generáció lakott egy fedél alatt. Ez
ugyan alkalmazkodással jár, de előnyei elmondhatatlanok.
A döntések előkészítése időszakában milyen egyeztetési mechanizmusokat alkalmaz? Mitől óvná a frissen megválasztott polgármestereket?
A döntések előkészítésben mindig nagy szerepet játszott a jól felkészült, magas tudású apparátus. Képviselőink azon kérdésekben,
amelyekben helyi szakértelem nem áll rendelkezésre szakértőket alkalmaznak, akiknek jelenléte a képviselő-testületi üléseken, tárgyalások
folyamán nagyon hasznos tud lenni. Fontosnak tartom, hogy a polgármester kellő testületi felhatalmazás birtokában nyilatkozzon. Ne
ígérgessen addig, amíg nincs tisztában a település lehetőségeivel. Ne
beszéljen egyes szám első személyben, mert Ő csak mások által lehet
sikeres. Soha ne válaszoljon a feltett kérdésekre, amíg nem 100%-ban
biztos válaszában. Nem neki kell mindent tudni, arra valók a szakemberek és az apparátus.
Hogyan lehet sikeressé tenni egy ahhoz hasonló települést, mint amilyen az ön által vezetett város?
A polgármesternek és a képviselőknek nagyon kell ismerni a település adottságait, a lakosság összetételét, teherbíró képességét. Célszerű
figyelni a makrogazdasági folyamatokat, hogy jól illeszkedhessen a
helyi gazdasági program az ország céljaihoz. Figyelni kell a pályázati
lehetőségeket, amelyek jól kiegészítik a saját forrásokat. Fontosak a
civil szervezetek, a közösségi élet fejlesztése.
Röviden foglalja össze polgármesteri hitvallását!
A polgármester csak akkor alkalmas a tisztségére, ha tud szolgálni,
kellő empátiája van, és tud lelkesedni.

Stratégiai
Együttműködési Megállapodás
aláírása a Samsung Zrt.-vel
Stratégiai Együttműködési Megállapodást írt alá Jászfényszaru Város
Önkormányzatának nevében Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester és Hyun Jun Jung, a Samsung Electronics Magyar Zrt. elnöke.
A felek a megállapodást a közös célok elérésének, a hatékony párbeszéd megteremtésének, valamint a kiegyensúlyozott együttműködés
megvalósításának érdekében, az elmúlt huszonöt évben közösen megvalósított eredményekre tekintettel kötötték.
Dr. Voller Erika jegyző

A képen balról jobbra: dr. Sándor Mátyás aljegyző, dr. Voller Erika
jegyző, Kibo Kim szenior HR vezető, Kyungsung Jang pénzügyi direktor,
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, Hyun Jun Jung elnök

Az oldal fotóit Baranyi Anita készítette.
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület március hónapban
tartott ülésein meghozott önkormányzati
döntéseit az alábbiakban foglalom össze az
érdeklődő olvasóknak.
2015. március 3.
A soron kívül megtartott zárt ülésen a képviselő-testület elfogadta a befektetői igények
kielégítésének pontosításáról szóló javaslatot, és felhatalmazták a polgármestert annak továbbítására.
2015. március 4.
Elsőként a Közbeszerzési Bíráló Bizottság által véleményezett előterjesztéseket
tűzték napirendre:
· Az Egészségház projekt informatikai
beszerzéséhez nyertes ajánlattevőként a
Deákvár Kft.-t jelölte ki az árajánlatában szereplő 3.084.995 Ft figyelembe
vételével, mely összeget a 2015. évi költségvetésének terhére biztosította.

sítéséért Jászfényszarun”című, 2015.
évi STARTMUNKA kistérségi program
keretében a Hajtató területén térkő készítésére alkalmas betonterület és fóliasátor kialakításához szükséges anyagok
beszerzéséhez ajánlattevők kijelöléséről.
A képviselő-testület elfogadta, hogy az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások
támogatására kiírt pályázat benyújtásra kerüljön. A képviselők a „Jászfényszaru Város
Gondozási Központjának korszerűsítése”
című, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0108 jelű pályázat megvalósításához kapcsolódó felújítási
és bővítési (46 fő) munkálatokkal kapcsolatos belsőépítészeti munkák tervezésére
felhatalmazták a polgármestert a Quartier
Építész Tervező Kft.-vel kötendő tervezői
szerződés aláírására.
Döntöttek a 2015. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokhoz pályázat benyújtásáról, saját forrás biztosításáról.

Jó ütemben halad a Gondozási Központ bővítése. Fotó: Glonczi Rudolf
· A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatára jóváhagyták a légsátor közbeszerzési ajánlattételi felhívását, a Hajtató
telep bővítésére vonatkozó ajánlattételi felhívást, valamint a hirdetmény nélküli meghívásos közbeszerzési eljárásokban mely cégeket kívánják felkérni.
· Határozatot hoztak a „Startmunkával a
biztonságos közösségi közlekedés erő-

A program első ütemének megvalósítását
28 fő foglalkoztatásával, 4.999.073 Ft saját
forrás biztosításával szavazták meg.
Támogatták a Samsung Electronics Magyar Zrt.-vel Stratégiai Együttműködési
Megállapodás megkötését.
Rendeletet alkottak a helyi iparűzési adó
mértékének módosításáról, valamint az
építményadó mértékének módosításáról,

mely alapján április 1. napjától a korábbi
mértékre csökkentették a két adónemet.
/5/2015.(III. 05) Ör., 6/2015.(III. 05.)/.
A képviselő-testület elfogadta a civil szervezetek 2014. évi támogatásának felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi
beszámolókat, egyben hozzájárultak, hogy a
2014. évben fel nem használt támogatásokat
a 2015. évben felhasználhassák.
A helyi Rendőrőrs számára a közrend,
közbiztonság biztosítása érdekében mindös�szesen 1.400 ezer Ft összegű előirányzat került elkülönítésre, melyből 2015. évben 700
ezer Ft üzemanyagtámogatást biztosítottak.
Hozzájárultak, hogy a Városi Polgárőrség
fennálló 321 ezer Ft-os kölcsön tartozása
támogatásként kerülhessen elszámolásra.
A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. számára
a projektelszámolásból eredően 1.350.228 Ft
végleges pénzeszközt adtak át a funkcióbővítő városrehabilitációs projekt saját erő biztosításaként.
2015. március 25.
A soros ülés zárt napirenddel kezdődött,
melyen a Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester az érdeklődő befektetővel lefolytatott tárgyalásról nyújtott tájékoztatást. A
nyilvános ülés első napirendjeként tárgyalták
meg dr. Körei–Nagy József jászberényi
rendőrkapitány közrend, közbiztonság
alakulásáról szóló tájékoztatóját, melyet a
szóbeli kiegészítésekkel együtt egyhangúlag
elfogadtak. A képviselő-testület a 8/2015.
(III. 25.) ÖR rendelet megalkotásával a
Közösségi Együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló normákat foglalta
helyi rendeletbe. A közbeszerzési napirendek keretében az alábbi döntéseket hozták:
· A „Jászfényszaru Város Gondozási
Központjának korszerűsítése” című és
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0108 azonosító
számú pályázatban tervezett „Nyilvánosság biztosítása” projektelem megvalósítására a Boommédia Kft.-vel köt szerződést. A szerződés bruttó 380.000 Ft.
· A „Ráépülő közfoglalkoztatási program a mezőgazdasági kapacitások erősítéséért Jászfényszarun” című, 2015.
évi STARTMUNKA kistérségi mintaprogram keretében 2000 db napos csibe
beszerzéséhez nyertes ajánlattevő kijelöléseként a beszerzésre nyertes ajánlattevőként a Pipi-Tér Bt.-t jelölte ki az
(folytatás a 4. oldalon)

Új betelepülő cég az Ipari Parkban
Néhány napja kezdte meg működését egy
új betelepülő cég az Ipari Park 1000 m2-es
csarnokában.
A budapesti székhelyű Prime Rate Kft. az
M-V Consulting Kft.-vel együttműködve
hozott létre kb. 40 munkahelyet.
Az önkormányzat annak reményében szüntette meg a bérleti szerződést a Jászfényszaru

Ipari Centrum Kft.-vel, hogy a betelepülő
cég részmunkaidős álláslehetőségeket is biztosít. A Samsung számára végzett csomagolási feladatokat így a teljes munkaidő mellett,
az otthon lévő édesanyákra is gondolva, akár
4 órában is végezhetik a dolgozók.
A Prime Rate Kft. a régió legmodernebb és
legnagyobb digitális nyomdája.

A budapesti központ mellett Gödöllőn is
folyik gyártás. Termékeik között megtalálhatók a prospektusok, szórólapok, a használati
útmutatók, de még a könyvnyomtatás is.
Bazsó Diána
Marketing munkatárs
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 3. oldalról)
ajánlatban szereplő bruttó 447.802 Ft
összeg figyelembe vételével.
· Az Ady, Arany, Honvéd, Ifjúság, Árpád, Attila, Huszár, Kossuth, Lehel,
Madách, Szűcs, Vasvári utcákra kiírandó útfelújítási nyílt közbeszerzési eljárásra vonatkozó ajánlattételi felhívást
egyhangúlag jóváhagyták.
· A 2015. évi útfelújításokhoz, útépítéshez kapcsolódó közműegyeztetések,
kezelői nyilatkoztok beszerzésével, aktualizálásával az Eply Kft.-t bízták meg,
ennek költségeire költségvetésében bruttó 254.000 Ft összeget biztosítottak,
egyben felhatalmazták a polgármestert,
hogy a vállalkozási szerződést megkösse.
· A „Startmunkával a biztonságos közösségi közlekedés erősítéséért Jászfényszarun” című és a „Ráépülő közfoglal
koz
tatási program a mezőgazdasági
kapacitások erősítéséért Jászfényszarun”
című, 2015. évi STARTMUNKA kistérségi mintaprogram keretében munkaruha
és egyéni védőeszköz beszerzéséhez ajánlattevők kijelöléséről határoztak.
Megvitatták a város településfejlesztési
koncepciójának és az integrál településfejlesztési stratégiájának felülvizsgálatát,
melynek jóváhagyását a következő ülésre
halasztották.
Jászfényszaru város településrendezési
eszközeinek részterületekre vonatkozó
módosításához környezeti vizsgálat szükségességéről határoztak, (Szabadság út –
Damjanich u. – József A. u. – Kozma u.

által határolt terület), valamint megtárgyalták a város hatályos településrendezési eszközeinek fenti területre vonatkozó módosítása
tárgyában lefolytatott véleményezési szakaszának értékeléséről szóló előterjesztést.
Elfogadták a Jászfényszarui Városi Sport
Egyesület 2014. évi szakmai beszámolóját
Vitányi Szabolcs előterjesztésében.
A képviselő-testület felhatalmazta a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.-t arra, hogy
napelempark létesítésére kiírt pályázatot,
mint projektgazda nyújtsa be, a pályázat
benyújtásához szükséges dokumentációt készíttesse el, sikeres pályázat esetén a projektet valósítsa meg.
Elfogadták, hogy a 27. Tavaszi Emlékhadjárat megrendezését bruttó 200 EFt-tal
támogassák, valamint, a – Huszárkalandok
– című könyv II. kötetéből bruttó 300 EFt
keretösszegben eszközöljenek megrendelést.
A testület az önkormányzat pénzügyi
egyensúlyi helyzetéről készített tájékoztatót a becsatolt táblázatok alapján elfogadta.
A képviselők támogatták, hogy a Petőfi
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár javaslatára pályázatot nyújtson be közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére, melyhez 2015. évi költségvetésében
1.220.000 forint önerőt biztosítottak.
A képviselő-testület kötelezettséget vállalt
arra, hogy nyertes pályázat esetén az elnyert
és az önkormányzat által felajánlott összeget
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru rendelkezésére bocsátja. A Képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert a pályázat benyújtására. Az
Üzletház átalakítási költségeire költségve-

tésében 200.000 Ft összeget különítettek
el. A képviselő-testület megszavazta, hogy a
Jászfényszaru közvilágítás hálózat bővítés
tervezését a Nógrádvill Kft.-től megrendelje. Ennek költségeire költségvetésében bruttó
241.300 Ft összeget irányozott elő. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a tervezési
szerződést kösse meg.
Az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására benyújtott, bruttó
657.752.158 Ft költségvetésű pályázathoz
saját forrásként 463.352.158 Ft-ot biztosítottak.
Elfogadták a Jászfényszarui Földtulajdonosi Vadászati Közösség 2015. évi támogatását 3.500 EFt keretösszegben.
Jóváhagyták a Jászfényszarui Vadásztársaság
2015. évi támogatását 600 EFt keretösszegben.
Ingatlanügyek tekintetében is döntöttek:
· Elfogadták, hogy gazdaságfejlesztés
indokával meg kívánják szerezni egy,
a Jászfényszaru külterületen található
termőföld ingatlan tulajdonjogát. A
képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy ennek érdekében a tulajdonos magyar állam irányában eljárjon.
· Termőföld haszonbérbe adásról döntöttek.
· Birtokvitával indult, de jelenleg folyamatban lévő perben egyezség megkötésére vonatkozóan hoztak döntést,
illetve felhatalmazást a polgármester
további intézkedésére.
Zárt ülésen a sajtóreferensi feladatok ellátásáról hoztak határozatot.
Dr. Voller Erika jegyző

Tájékoztató helyi rendeletről
A Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény felhatalmazása alapján a képviselő-testület 2015.
március 25-i ülésén elfogadta a közösségi
együttélés alapvető szabályairól, valamint
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
szóló 8/2015. (III.26.) önkormányzati rendeletet.
Az önkormányzat már a korábbiakban lefektette azokat a magatartási szabályokat,
amelyek betartása a békés és nyugodt helyi
együttéléshez elengedhetetlenek. A korábbi
jogi szabályozás ezen szabályok megszegése
esetén szabálysértési bírság kiszabását biztosította az önkormányzat számára. A jogszabályok változása miatt azonban a későbbiekben
ezeket a magatartási szabályokat a törvény
tiltott, közösségellenes magatartásnak nevezte, és megsértésük esetén közigazgatási bírság
kiszabására biztosított lehetőséget. Utóbb e
rendelkezéseket az Alkotmánybíróság Alaptörvénybe ütközőnek ítélte.
A jelenlegi helyi jogi szabályozás kötelezettséget elsősorban a következő rendeleteiben ír
elő a település lakói számára:
· a köztisztaságról és közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről szó-

ló 12/2004.(IV.30.) önkormányzati rendelet,
· a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 18/2001. (XII. 14.) önkormányzati
rendelet,
· a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló 10/2014. (VIII.
11.) önkormányzati rendelet,
· a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 15/2013. (V. 30.)
önkormányzati rendelet,
· Jászfényszaru címerének és zászlójának létestéséről és használata rendjéről szóló 2/1990.
(VIII. 20.) önkormányzati rendelet.
A most elfogadott rendelet tehát a már
korábbiakban megállapított tényállások jogkövetkezményeként teszi lehetővé a közigazgatási bírság kiszabását, annak érdekében,
hogy jogkövető magatartásra ösztönözze a
település lakóit.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CLX. törvény a közigazgatási bírság
felső határát természetes személy esetében
200.000 Ft-ban, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek ese-

tében 2.000.000 Ft összegben határozza meg.
Jelen rendeletben a közigazgatási bírság
150.000 Ft-ig terjedhet, kivéve a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezeteknél a címerhasználat szabályainak
megszegése esetén, amikor is 500.000 Ft-ig
terjedő bírság szabható ki.
A fenti szankciók helyett a tényállások meg
va
lósítóival szemben a közterület-felügyelő
50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
A közösségi együttélés szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás
lefolytatására és elbírálására a jegyző került
meghatározásra a rendeletben, a döntésével
szemben a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.
Kérjük, tanulmányozzák át a 2015. március
31-től hatályos alább közzétett önkormányzati rendeletet. A rendelet megtekinthető:
www.jaszfenyszaru.hu önkormányzati honlapon és a hivatal titkárságán.
Bízunk abban, hogy településünk lakói jogkövető magatartásukkal elkerülik a szankcionálással járó anyagi hátrányokat.

Nádudvari László hatósági irodavezető
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
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Felhívás ingatlanok rendbetételére
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Jászfényszaru
Város
Önkormányzata
12/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelete
előírja az ingatlantulajdonosoknak a közterület tisztántartásával, zöldterület ápolásával
kapcsolatos feladatait, mely szerint:

lyazásáról, a járdák járhatóvá tételéről, az
ingatlan előtti közterületen az allergén növények irtásáról, a közterület tisztán tartása
során összegyűjtött települési szilárd hulladék
elszállításáról az ingatlan tulajdonosa köteles
gondoskodni.

3.§ (1) a) Az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a
járda melletti zöld sáv úttestig terjedő teljes
területének, legfeljebb az épület 10 méteres
körzetén belüli területének a gondozását,
tisztán tartását, szemét- és gyommentesítését.
Ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra
vonatkoznak.
b) Az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartását, gyommentesítését.
c) Az ingatlan előtti közterületen lévő és
közterületre nyúló fák és más növények
gondozásáról, valamint az élő sövény gal�-

A rendelet továbbá tartalmazza az ingatlantulajdonosoknak a saját ingatlan tisztántartásával kapcsolatos kötelezettségeit, többek
között:
4.§ (1) b) Mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztán tartását, gyommentesítését, a járda és az úttest fölé benyúló ágak,
bokrok megfelelő nyesését.
c) Az ingatlan területén a zöldterület létesítését, fenntartását, gondozását, gyommentesítését, a növényvédelmi munkák elvégzését.
Korábban tájékoztatást adtunk arról, hogy
az önkormányzati rendeletek végrehajtásához

a testület megalkotta a közösségi együttélés
alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
8/2015. (III. 26.) önkormányzati rendeletet,
mely alapján az ingatlantulajdonos részére
előírt kötelezettség megszegőjével szemben
150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság,
vagy a közterület-felügyelők által 50.000 Ftig terjedő helyszíni bírság kiszabását teszi lehetővé. A közterület-felügyelők a napokban
mérik fel a település rendezetlen ingatlanait,
egyenlőre szankciót nem alkalmaznak, azonban a kibocsátott felhívások végrehajtásának
elmulasztása esetén eljárást kezdeményeznek.
Kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy az
ingatlanuk előtt lévő közterületen, valamint
saját ingatlanukon az időszerű munkákat végezzék el, mellyel elkerülhetik a szankcionálással járó anyagi hátrányokat.
Nádudvari László irodavezető
Jászfényszarui Közös
Önkormányzati Hivatal

Beköltöztek az első bérlők a Vállalkozói Házba
2013. július 1-jével kiemelt projekt megvalósítását kezdte meg a Jászfényszaru Ipari
Centrum Kft. A projekt tartalma: teljes körű
infrastruktúrával ellátott ipari terület kiépítése 12,34 ha területen, egy 1634 m2 hasznos
alapterületű Vállalkozói Ház létesítése, melyben 6 db műhely, 15 db iroda, sport- és rekreációs helyiségek, rendezvényteremként is
használható étterem került kialakításra, valamint megtakarításból eredő költségátcsoportosítást követően egy ~500 m2 alapterületű
multifunkciós csarnok épül.
A külső infrastruktúrával ellátott terület
műszaki átadás-átvételi eljárását 2014 őszén,
a Vállalkozói Ház átvételét 2015. február 28án zártuk le.

A multifunkciós csarnok várható befejezési
határideje 2015. április vége.
2015. április 1-jén átvette irodái kulcsait az
első bérlő a Vállalkozói Házban. A korábban
Gyöngyösön irodát működtető Kékesbusz
Személyszállítási és Szolgáltató Kft. a hónap
közepétől Jászfényszarun folytatja tevékenységét.
A Kékesbusz Kft. cégek részére végez dolgozói személyszállítást, különjárati, valamint
iskolabusz szolgáltatást nyújt 2006-tól.
A társaság eredményes működésének köszönhetően folyamatosan fejlődik. Partnerei
közé tartozik a Jászárokszálláson található
Rosenberger Magyarország Kft., a gyöngyösi VAMAV Kft., a tiszaújvárosi Jabil Circuit

Kft., és 2015 májusától a Samsung Electronics Magyar Zrt. dolgozóinak szállításáért is
a Kékesbusz felelős.
Mészáros Anita projektmenedzser
Bazsó Diána marketing munkatárs
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

XXI. Jász Világtalálkozó Jászalsószentgyörgy – 2015. július 18–19.
A Jászsági Honismereti Egyletnél már hagyománnyá vált, hogy az év első ülését azon
jász településen tartja, ahol a Jász Világtalálkozót rendezik. Március 31-én Jászalsószentgyörgyön a Civil Házban Szarvák Imre polgármestertől kaptunk részletes tájékoztatót
az előkészületekről, a rendezvény tervezett
programjáról. A település 16 év után rendezi
meg újból a jászok két napra tervezett nagy
rendezvényét. A helyszín a helyi védettség
alatt álló Vadasparkban, gyönyörű környezetben lesz, esetleges Zagyvaáradás miatt póthelyszínnel is készülnek. A helyi adottságokat kihasználva, a hagyományőrzést erősítve
a már megszokott programok mellett újakkal
kívánják tartalmassá tenni a két napot. Biztos a gyerekek kedvence lesz a több mint száz
népi játékból álló játszóház. Az első nap kap
főhangsúlyt, de azon lesznek, hogy a második
nap is ugyanolyan vonzó és érdekes legyen,
hogy a Jászságból minél többen a második
napra is a település vendégei legyenek.

Újdonságot jelent a már felújított, 1825ben épült vízimalom, a Vadas csárda épülete,
a létrehozott, kialakított Tájház. Az új Lovas
centrum és magyar udvar hamarosan átadásra kerül. Óriás sátorba helyezik el a hagyományos mesterségek, kézművesek utcáját. Szin-

tén nagy sátorba kerül a jászsági művészek
alkotásaiból összeállított kiállítás. A vasárnapi
program egyik fő eleme a jászsági piac lesz.
Neves fellépőkkel is gazdagítják a programot.

A polgármester tájékoztatójában elmondta,
hogy az 1999-es pünkösdi találkozón a település fennállásának hatszáz éves évfordulóját
és a település új harangjának a templomtoronyba való beemelését ünnepelték, és ugyan
most nincs kerek évforduló, de az elmúlt 1-2
év közösségi új beruházásait, mint kuriózumokat nagy szeretettel kívánják bemutatni az
ide látogatóknak. A 16 évvel ezelőtti 50 fős
jászfényszarui delegáció közösségi csoportjai
a Szűcs Mihály Huszárbandérium, jász asszonyok, a FÉBE Borostyán Táncklub tagjai, valamint a mazsorettcsoportunk a díszünnepségen való közreműködésével és fellépésével
vett részt a programon.
Most is közösségek, művészek és egyének
képviselhetik településünket Jászalsószentgyörgyön 2015. július 18-19-én, a jászok
világtalálkozóján. Városunkból minél többen
éljük át a jászok összetartozásának örömteli
érzését, identitásunk megőrzését!
Tóth Tibor
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ANNO – egy nem mindennapi túléléstörténet – V.
Az 1985-1990-es ciklusban új orvosi rendelő épült, a régiben szállást
is biztosító gondozóházat alakítottak ki, amely 15 fő idős ember bentlakását biztosítja. Új gyógyszertár épült, felavatták a Petőfi-szobrot és
a II. világháborús emlékművet.
A jogvégzett vb-titkár fellépése egy tsz-beli választáskor
Álljon itt még egy példa, hogy Kuti György híve volt a demokratikus
döntéseknek, a törvények, előírások betartásának. 1967 februárjában
a jászfényszarui Béke Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben elnökválasztásra készültek. Brigádgyűléseken kérték ki a dolgozók véleményét.
A tagok többsége nem kívánta ismét megválasztani a funkcióban lévő
tsz-elnököt, melyet a járási pártbizottság és járási hivatal annál inkább

születtek. A megyei tanács vb mezőgazdasági osztálya új közgyűlés ös�szehívására, illetve az elnökválasztás törvényes lefolytatására utasította
a járási tanács vb mezőgazdasági osztályát. Közben a jászberényi járási
és városi főügyész megállapította, hogy a február 18-i közgyűlésen a
választás törvénytelen volt. Március 17-én újból közgyűlést tartottak
a jászfényszarui Béke Tsz-ben. A közgyűlésen mintegy hétszáz ember
szorongott a művelődési ház nagytermében. Bordás Alajos tsz-elnökhelyettes összegezte a jelölőgyűlések tapasztalatait, mely szerint a nagy
többség Csikós Ferencet ajánlotta elnöknek. Voltak, akik Szabó Zoltánt javasolták, és persze a felsőbb szervek is mellette foglaltak állást.
Először az utóbbit szavaztatták meg a tagsággal, ötven szavazatot sem
kapott. Csikós Ferencet óriási többséggel, taps közepette választották
meg a Béke Tsz elnökének. 1967-ben Fényszarun diadalmaskodott a
szövetkezeti demokrácia, persze kellett egy kis segítség is hozzá.

Az Orvosi Rendelő épületéből először a Deák Ferenc utcára néző épületrész
készült el 1984 őszére, majd a kor színvonalának megfelelően megépült
és felszerelt rendelőben 1987. április 3-án kezdődött meg
a gyógyító-megelőző munka

Az 0rvosi Rendelő mellé az új, önkormányzati tulajdonú
gyógyszertár is felépült

egyedüli jelöltként kezelt. A többség a már három éve főagronómusként itt dolgozó Csikós Ferenc mellé állt, erről a felsőbb párt- és állami
szervek – 1956-os szereplése miatt – hallani sem akartak. A tagság
túlnyomó többsége nem szavazott Szabó Zoltánra. A közgyűlés levezetője, aki még tsz-tag sem volt, mégis őt tekintette megválasztottnak.

Csikós Ferenc (1929-2012) 23 évig, 1989 decemberéig – nyugdíjba
vonulásáig – töltötte be választott tisztségét.
18 évig volt tagja a tanácsnak, 14 évig végrehajtó szervének. Egy
évtizedig az elnökhelyettesi tisztséget is betöltötte. Sokszor dolgozott
együtt Kuti Györggyel a település érdekében.

A II. világháborús emlékművet a Nagyközségi Közös Tanács állíttatta,
a Béke Mg. Tsz. jelentős támogatásával, avatása 1989. október 30-án
történt. A képen balról jobbra Csikós Ferenc, mögötte Ocskó Sándor,
Győriné dr. Czeglédi Márta, dr. Kuti György látható
Kuti György még aznap felesége húgától, aki a jegyzőkönyvet vezette
és írta (helyesebben diktálni akarták neki), de több ismerősétől is értesült az eseményekről, a demokrácia megcsúfolásáról.
Kuti György azonnal a nyilvánosságot hívta segítségül, kezdeményezte a megyei néplap szerkesztőségében, küldjenek már ki egy
újságírót Fényszarura, és nézzen utána, hogyan is történt az elnökválasztás. Az újság február 25-i számában részletesen beszámoltak a
választás körülményeiről és leírták: „A szövetkezet elnökét törvénytelen
módon „választották” meg.” Az újságcikk nyomán gyors intézkedések

Munkájának „kései” elismerése
A családja rendelkezésemre bocsájtotta Kuti György 1989-ben megyei tanácstagként Jászfényszarun a tanácsülésen elmondott utolsó beszédének kéziratát. Nem volt egy nagy szónok, beszédeit mindig kézzel maga írta. Inkább szeretett közvetlenül és kötetlenül beszélgetni az
emberekkel, nem használt szak- és idegen szavakat, mindenkivel megtalálta a közös hangot, talán ez volt vezetői készségének egyik varázsa.
Most beszédéből a leglényegesebbeket szeretném kiemelni. Öt pontban sorolta fel a tanácstörvényből adódó tanácstagi munkával kapcsolatos kötelességeit: „1. Képviseli a lakosság érdekeit, segíti a település
fejlesztését; 2. Közvetlen és rendszeres kapcsolattartás a választókkal; 3.
Közérdeket is figyelembe véve teljesíteni a választók megbízatásait. Előmozdítani az állampolgárok jogos panaszainak orvoslását; 4. Személyes
példamutatással közreműködni a közéleti tisztaság megtartásában.
Községhez való kötődésemről egy pár gondolatot – több fiatal tanácstag
van itt, aki nem ismer – minden ideköt – a megaláztatásom is.
Ami a tanácstagi kötelezettségem azon rendelkezéseit illeti, hogy segíteni
kell a település fejlesztését, a következőket tudom elmondani. Szerencsés
helyzetben vagyok, az 1945 előtti helyzetet ismerem. Szerencsés helyzetben
vagyok azért is, mert az első hosszú távú fejlesztési tervet, mint tanácstitkár 1950-ben én terjesztettem elő. Jól emlékszem erre a napra. Mit
tartalmazott ez a terv: két híd, a kultúrház építését, egy 100 fős üzem
létesítését, villamosítást, vízvezeték-hálózat kiépítését, kisvasutat (állomás
és település között), strandfürdőt. Össze lehet vetni – a tervet és a mai
valóságot – sokszorosan túlteljesült. Strand is volt a városháza mögötti udvaron, igaz „mini”, a kisvasutat az autóbusz váltotta ki. Mi volt nekem
ebben a szerepem: ha gödörben volt a szekér, mindig odaálltam a farához,
(folytatás a 7. oldalon)
és segítettem kitolni.
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ANNO – egy nem mindennapi túléléstörténet – V.
(folytatás a 6. oldalról)
Az autóvezetőknek a visszapillantó tükröt állandóan figyelni kell, elindulásnál és előzésnél különösen. Aki nem figyel, előbb-utóbb karambolozik. Nem ártana, ha azok, akik ma mindent rossznak tartanak, néha a
visszapillantó tükörbe néznének. Csak már azért is, mert a jelent megérteni, becsülni a múlt ismerete nélkül nem lehet.
A tanácstagi másik fontos kötelesség: a rendszeres kapcsolattartás, a tanácstagi beszámolók, fogadóóra, rendezvényeken való részvétel, családlátogatás.
A harmadik kötelesség summázva: az volt a felfogásom, ma is az: ha a
hozzám fordulónak panaszaiban csak egy mákszemnyi igazság van, azt
meg kell próbálni elintézni. Vezérlő elvem: nem lehet különbséget tenni
ember és ember között, legyen annak a bőrszíne fekete, barna vagy fehér,
gazdag vagy szegény, hívő vagy nem hívő.
Nem számoltam össze, hogy mennyi ügyet intéztem, de több ezret. Volt,
ami hatáskörömet meghaladta, többsége ilyen volt. Volt, amit nem tudtam elintézni, volt, amikor azt kellett mondanom, hogy nem lehet. Emlékezetem szerint egyetlen egy kérelem, panasz nem maradt válasz nélkül.
A negyedik a közéleti tisztaság. Manapság több elmarasztaló hírt olvashatunk. Nem hiszem, hogy a vezetőkre ez a jellemző. Voltak és lesznek is
sajnos korrupt, a hatalommal visszaélő emberek. Nem csak magyar specialitás. Tiszta a lelkiismeretem, hivatali beosztásomat nem használtam fel
egyéni boldogulásom érdekében, most is abban a 68 m2 állami lakásban
lakom, melyben 1954-be beköltöztem. Vagyonom egy 6 éves Skoda gépkocsi és egy garázs. Tapasztalatban gazdagabb vagyok, megtanultam: hinni
csak illúziók nélkül szabad és lehet.
Nem csak ilyen sima, nyugodt, békés mederben folyt a tanácstagi tevékenységem. Részt vettem én itthon a begyűjtésben és a tsz-szervezésben, a
népszerűtlen feladatok végzésében is.
Ennek ellenére nyugodtan merek minden embernek szemébe nézni, még
akkor is, ha tudom, hogy a fényszarusi emberek életében milyen mély megrázkódtatást, sok-sok vajúdást, álmatlan éjszakát, zaklatást okozott az új,
más életvitelre való áttérés.

A lehetőségeken belül emberségesen jártam el, akit tudtam, figyelmeztettem, segítettem. Manapság szokás, hogy egyesek saját gyengeségüket,
megalkuvó magatartásukat, a hibákat, bajokat másokra fogják. Én nem
kívánok hozzájuk tartozni, sem megtagadni elveimet, és most a naposabb
oldalra átállni.

Az Idősek klubja a volt orvosi rendelő helyén 1987 novemberében
népesült be. Ezzel megteremtődött annak lehetősége, hogy 15 fő részére
hétfőtől péntekig bentlakással teljes ellátást és felügyeletet biztosítsanak
Befejezve: Ha majd a nagy számonkérő elé kerülök, nem egészen a tízparancsolat előírásai szerint éltem, de elmondhatom, hogy atyám, tiszta
a lelkiismeretem, hogy azt tettem, amit kellett. Köszönöm a bizalmat, a
támogatást, a barátságukat. Szokás ma, hogy elnézést kérnek: én is megteszem…” – fejezte be beszédét.
Írta és a sorozatot gondozza: Tóth Tibor
Fotó: FÉBE-archívum

70 éve történt – A II. világháború vége
Egyértelműen állíthatjuk, hogy a világtörténelem legpusztítóbb küzdelme a II. világháború volt. Ha a háborúban meghalt áldozatok számát nézzük, akkor is megdöbbentő, hiszen 50-80 millió főre tehető
az áldozatok száma. Magyarországon 600-900 ezer főre tehető a II. világháborúban életüket vesztettek száma. (A halottak közül több mint
200 ezer fő katona és 500 ezer főnyi holokauszt áldozat.) Elképesztő károk keletkeztek, egész városokat bombáztak le, nemzeti kincsek
pusztultak örökre el, eltűnt a világ régi rendje. Ezeken túl pedig a II.
világháború hozott létre egy olyan szörnyű fegyvert, mint az atombomba, mely bebizonyította, hogy képes az egész világ elpusztítására
is. Hiszen az amerikaiak két alkalommal is védtelen japán városok esetében mutatták be az új „csodafegyver” szörnyű hatékonyságát. A II.
világháború szörnyű öröksége máig hat.
A II. világháború Európában Hitler öngyilkosságát követően a Német Birodalom kapitulációjával 1945. május 8-án ért véget, a háború
azonban véglegesen csak Japán fegyverletételével, 1945. szeptember
2-án fejeződött be.
Magyar szempontból pedig 1945. április 12-én. A szocializmus időszakában téves módon április 4-ét jelölték meg a magyarországi harcok
végének. Az előző rendszer ezt a napot felszabadulásként ünnepeltette,
mint hivatalos nemzeti ünnepet. Sajnos még manapság is gyakran találkozhatunk „felszabadulást” emlegető írásokkal.
Mi is történt Magyarországon 1944-1945-ben? 1944. március 19-én
a nemzetiszocialista Németország hadserege megszállta Magyarországot. Hamarosan a vidéki zsidóságot külföldi haláltáborokba deportálta, majd a nácik 1944. október 15-én lemondatták Horthy Miklós
kormányzót, és a nemzetiszocialista Nyilaskeresztes Párt került hatalomra. 1944 augusztusában szovjet csapatok törtek be Magyarország
területére. Az ország minden településére borzalmas nehézségek hárultak. Ma már kétségtelen tény, hogy a szovjet csapatok felfoghatatlanul
sok kínt okoztak hazánkban, melynek hatása napjainkig tetten érhető.

Százezres nagyságrendre tehető az általuk megerőszakolt magyarországi nők száma. A „malenkij robot”, azaz „kis munka” során szintén
százezres nagyságrendben vitték el honfitársainkat kényszermunkára.
Számos példa van arra is, hogy a kegyetlen náci haláltábort túlélő zsidó embereket hazatérésük után pár nappal már a szovjetek vitték el a
szintén kegyetlen szovjet munkatáborba.
Tehát tárgyilagosan megállapítható, hogy a szovjet Vörös Hadsereg
cselekedete sok mindennek mondható, csak felszabadításnak nem.
Magyarország 1945-ben cseberből vederbe került. A német megszállást szovjet megszállás követte, de ez utóbbi csak 1991-ben ért véget.
Helyesen tehát így fogalmazhatunk, nem többet és nem kevesebbet
állítva: 70 esztendeje ért véget a II. világháború.
Farkas Kristóf Vince történész

Bagi János katonatársaival
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Áprilisi beszámoló a Teaházból
A tavaszi időszakban, ahogyan ezidáig is, a Teaház munkatársaival
igyekeztünk a felmerülő igényekhez, valamint az aktuális ünnepekhez,
helyi rendezvényekhez igazítva tervezni programjainkat, melyekről az
alábbiakban nyújtunk rövid tájékoztatást.
2015. március 28-án rendeztük meg 5. Sportnapunkat, melynek
sikerességét tükrözi, hogy közel 120 fő vett részt a rendezvényen. A
város lakói nevezhettek futball-, lengőteke-, valamint különböző
ügyességi versenyekre. Ezen kívül lehetőség volt még pingpongozásra,
valamint a projektünk keretében beszerzett BMX és gyermekkerékpárok használatára is. Sportnapunkkal párhuzamosan a Nemzetközi

Gyermekmentő Szolgálat kollégái látásvizsgálatot tartottak felnőttek
részére, valamint melanoma kontrollvizsgálatot. A napot eredményhirdetéssel, a nyertesek számára a díjak kiosztásával, valamint közös
vacsorával zártuk.
Sportnapunkat követően a húsvét ünnepére készülődtünk mind
Játszóházaink, mind Csináld Magad Klubjaink keretein belül. 2015.
március 26-án húsvéti ablakdíszeket készítettünk, valamint 2015.
március 31-én húsvéti tojásfestésre került sor, melyet kiemelt érdeklődéssel fogadtak a gyerekek. 2015. április 11-i Családi napunkat számos esemény előzte meg, készítette elő.

Csináld Magad Klub

Családi nap

Családi nap

Családi nap

Sportnap

Játszóház
A kiindulópont az volt, amikor 2014. augusztus 8-án Bojtra látogattunk, hogy megtekintsünk egy mintagazdaságot. A bojtiak körében
tapasztalt jó gyakorlatok arra sarkallták célcsoporttagjainkat, hogy ők
is elkezdjenek gondolkodni azon, hogy mit tehetne a közösség önmagáért. Ennek eredményeként sikerült összehívni azt a 27 családot,
akikkel együttműködésben Jászfényszaru város polgármestere támogatásával a Komplex telep-programon belül Kiskert programot indítottunk el. A feltételként meghatározott kerti előkészítő munkálatokat
követően a családok az április 11-i rendezvényünkön vehették át az
általuk igényelt vetőmagcsomagokat, amelyek segítségével otthonukban konyhakert létesítésébe fogtak. A vetőmagokról, ültetésükről és
gondozásukról bővebben Bőti Szilvia vadgazda mérnök tartott előadást a Teaházban.
Közösségfejlesztő tevékenységeink fontos eleme a tehetséggondozás.
Jelenleg két olyan programelemünk is van, amely ezt a célt szolgálja.
(folytatás a 9. oldalon)
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Áprilisi beszámoló a Teaházból
(folytatás a 8. oldalról)
Az egyik a Szarui Tálentum tehetségkutató és –gondozó című program, amely keretein belül Unger Balázs hangszeres oktatást tart a Teaházba járó diákoknak. Unger Balázs óráit projektünk keretein belül 6
tanuló veszi igénybe, akik a hangszerkölcsönzési megállapodás lehetőségét kihasználva otthon is gyakorolnak.
A tehetséggondozás másik szegmense a Te, a házban – művészeti
csoport című programelemünk. A klubtagok alapját valójában a helyi Jackson Tánccsoport tagjai képezik, akik kezdeményezésére 2014
elején kötöttünk együttműködési megállapodást az új programelem
létrehozásáról. Ezáltal sikerült a tánccsoport próbái számára állandó
helyszínt biztosítani, valamint a klubtagok köre is bővült a próbák

Virtuózok című műsor egyik fellépője, a Romano Glaszo, a Gandhi
Gimnázium hagyományőrző csoportja, valamint a Mohácsi Roma Varázs Tambura zenekar. Ezúton is gratulálunk neki sikereihez!
A klub újabb állomása lehet annak az együttműködésnek a megkötése, melyet Kovács Andrásné Rozika néni, Életmű és Németh Lászlódíjas, illetve a Magyar Kultúra Lovagja elismerő címmel rendelkező

Sportnap

Te, a házban – művészeti csoport

Szarui Tálentum program
előrehaladtával. A programelem tartalma és a klubtagok tevékenysége
nem áll meg a táncnál. Székely Márk versmondói tehetségére is sikerült ugyanis felhívni a figyelmet. Márk az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Türr István Képző és Kutató Intézet szervezésében 2014.
december 2-án megvalósult, a TÁMOP-5.3.6/B-13/1 kiemelt projekt
nyitókonferenciáján kapott lehetőséget először a bemutatkozásra. Miután figyelemre méltó sikerrel képviselte városunkat, felkérték, hogy
vegyen részt a 2015. április 8-án harmadik alkalommal megrendezett
Cigánykerék - Roma Értékek Fesztivál gálaestjén is. Márk a Magyarság Házában megrendezett gálaesten a következő fellépők sorát bővítette: a Romengo Együttes, Farkas András operaénekes, Balogh Károly
táncos és a Csángálló zenekar, Nyári Oszkár színész, Kiss Zoltán, a

Székely Márk és Langerné Victor Katalin
drámapedagógus kezdeményezett, hogy amennyiben elindítunk egy
gyermekszínjátszó csoportot, akkor Ő szívesen oktatná a csoporttagokat drámajátékra.
Az eddigiekhez hasonlóan májusban is szeretettel várjuk a település minden lakosát nyitott, térítésmentes programjainkra, melyekről
a Facebook oldalunkon, illetve a város honlapján is tájékozódhatnak.
Gyere el te is, tarts velünk!
A Teaház munkatársai

Jászfényszaru Város Önkormányzata
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
Telefon: +36 (57) 520-100
E-mail: jaszfenyszaru1@vnet.hu
Honlap: www.jaszfenyszaru.hu
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Húsvét a szabadban

A Fényszarui Ló-Barát Egyesület 2015.
április 5-én, húsvét vasárnap szabadtéri
programra hívta a gyerekeket és szüleiket.
A délután kézműveskedéssel indult. Csirke
és nyuszi figurák készültek, a gyerekek sóliszt tojásokat festettek, a kisebbek húsvéti
és lovas képeket színeztek, hajtogattak. A
sátor mellett a családtagok együtt játszottak
a fajátékokkal, lufit fújtak, kötelet húztak,
patkót hajítottak, íjászkodtak, akinek kedve
tartotta, kerülhetett egyet a John Deere traktorral a bálákból felállított akadálypályán.
Megunhatatlannak bizonyult a zsákban futó
verseny, ahol a nyertesek csokitojást kaptak.
A kisállat-simogatóban Pethő Ferenc jóvoltából amerikai óriásnyulat és oroszlánfejű törpe
nyuszikat simogathattak a gyerekek. A lelkes
keresők a szalmakazalban elrejtett szögeket
idén mind egy szálig megtalálták.
A húsvéti időjárás mindig tartogat meglepetéseket, a verőfényes napsütésből pár percre

szél és eső kerekedett, de a kitartó húsvétolók
a sátorban megvárták, hogy újra kisüssön a
nap, és folytatódtak a programok.
Mire az erdőben elrejtett tojások – egy
híján mind – előkerültek, addigra a Szűcs
Mihály Huszárbandérium tagjai is megérkeztek, és kezdődhettek a lovas feladatok: az
egyensúlypróba, a zsákmánycipelés, a kardozás és a célba dobás. Juhász János és családja
fogattal érkezett a helyszínre, mely pillanatok
alatt megtelt kocsikázni vágyó gyerekekkel.
Közben Czeglédi Imre és családja jóvoltából
folyamatosan sült a krumplis pogácsa a kemencében, melyet a résztvevők meg is kóstolhattak.
A nap végén az egyesület által kiírt alkotópályázat eredményhirdetésére is sor került. A
program csokitojásosztással zárult. Ezzel köszönték meg a szervezők a gyermekeknek az
együtt töltött kellemes húsvéti délutánt.
Kép és szöveg: Karizs Evelin

Rajzoltak, írtak, alkottak!
A Fényszarui Ló-Barát Egyesület 2015 márciusában pályázatot írt ki
a jászfényszarui óvodás és általános iskolás gyermekek számára lovas
témában.
A Rajzolj! Írj! Alkoss! elnevezésű pályázatra több mint száz, szebbnél
szebb alkotás érkezett, melyek közül az egyesület munkáját támogató
személyekből álló zsűri összbenyomása alapján kerültek kiválasztásra a
legkedvesebb alkotások.
Az óvodások közül ketten készítettek lovas rajzot, Farmosi Jázmin és
Nagy Zsombor. Az iskolából 77 gyerektől 87 rajz érkezett. Díjazásra
került Kisbalázs Jázmin (1.o.), Vincze Veronika (2.o.), Horváth Emília (3.o.), Nyers Milán (3.o.), Csizmarik Zoé (3.o.), Víg Hanna (4.o.),
Németh György (6.o.), Bodnár Johanna (7.o.) és Váradi Adrián (7.o.)
rajza. Különdíjban részesült Rácz Áron (2.o.) a Húsvétolóhoz kapcsolódó ötletes rajzáért.
Írás kategóriában a 4.a osztály tanulói ragadtak tollat, közülük kilencen küldték el lovas történetüket. Az unikornisokról szóló mesés történetek mellett valóságos élményen alapuló beszámolók is születtek. A
zsűri kedvencének Novodomszky Tibor Döme története című írását és
Bakó Bernadett A legemlékezetesebb nap című történetét választotta.
A legnehezebb döntést a Kreatív kategória elbírálása jelentette, hiszen itt bármilyen technikával készülhettek alkotások, melyek összehasonlítása kihívásnak bizonyult. Érkezett üvegmatrica, horgolt ló,
hímzett kép, termésekből ragasztott, cukormázból, fonalból készült
lovas kép, hajtogatott ménes és még sok minden más. Díjazásra került
Klippán Kata (1.o.), Kovács Lilla (3.o.), Langó Beáta (4.o.) és Drabos
Réka (6.o.) alkotása.

A több kategóriában vagy több alkotással nevezett tanulók különdíjat kaptak: Korita Dorina (1.o.), Fekete Lili Nóra (1.o.), Szénási
Erik Aladár (1.o.), Tanczikó Hanna (3.o.), Bujdos Vivien (3.o.), Pásztor Nóra (3.o.), Tóth Jázmin (3.o.), Ciobanu Nikoletta Cintia (4.o.),
Szécsényi Viktória (4.o.), Polatschek Péter (4.o.) és Czeczulics Virág
(6.o.).
A támogatók által felajánlott díjak kiosztására 2015. április 5-én a
Húsvétoló elnevezésű rendezvényen került sor. Akik nem vettek részt
a rendezvényen, a tavaszi szünetet követően az óvodában, illetve az
iskolában kapták meg az eredményes szereplésért vagy a részvételért
járó emléklapot és ajándékot.
A pályázat megvalósítását Czeglédi Dóra, László Judit, Sápi ZoltánKép és szöveg: Karizs Evelin
né és dr. Tamus Eszter segítették.

Horgolt ló – készítette Langó Beáta 4. osztályos tanuló
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Jászfényszaru és a tavaszi hadjárat I. rész
1849. április 2-ának délutánját ágyúdörgés
töltötte be a Zagyva mentén Hatvan térségében. Bár Jászfényszaru kívül esett a hadak
működésén, az ágyúdörgés ide is elhangzott.
Sorsdöntő nap volt ez a magyar honvédsereg
főerőinek kibontakozó ellentámadása számára. A végső cél a császári csapatok Magyarországról való kiverése volt, s az erre irányuló
katonai tevékenység majd a tavaszi hadjárat
néven fog elhíresülni, méltán kiegészülve a
dicsőséges jelzővel. Április 2-án azonban a
dicsőségesből még nem sok látszott, sokkal
inkább az aggodalmasság volt az uralkodó.
Ezen a napon dőlt el ugyanis, hogy működik-e vajon a magyar haditerv, bele lehet-e
vágni a hadműveletbe, amit a hadtörténetírás
gödöllői hadműveletnek keresztel el a tavaszi hadjárat első szakaszaként. A hadművelet
közvetlen célja Gödöllő térségének a birtokba vétele volt, lehetőleg úgy, hogy döntő,
esetleg megsemmisítő erejű vereséget mérjenek a császári főerőkre, de legalábbis szorítsák
el a főváros felé történő visszavonulásának a
lehetőségétől. A térségben szembenálló erők
azonban nagyjából azonos létszámúak voltak,
ezért a magyar támadás csak úgy érhetett el
jelentős sikert, ha a főcsapás irányáról megtévesztik az ellenfelet. Így egy nagyszabású
átkaroló hadművelet indult el április 1-én,
amelynek eredményeként április 6. estéjére
a honvédsereg legnagyobb erejű csoportosításának a gödöllői császári védőállás oldalába kell ékelődnie Isaszeg térségében, hogy
másnap együttműködve a szemből felvonuló,
Hatvan irányából támadó magyar hadtesttel,
mint egy harapófogó két ága roppantsák ös�sze Windisch-Grätz tábornagy csapatait.
Tehát április első hetében Gödöllő volt az
egyik leggyakrabban emlegetett település a
vezérkarok tájékán. A császári vezérkar azon
aggódott, hogy vajon milyen irányból várható a magyar támadás, és nem kell-e erőit
megosztani valamilyen elterelő magyar akció
elhárítása miatt. Az aggodalmasság magyar
oldalon pedig amiatt alakult ki, hogy a meginduló hadműveleteit nem keresztezi-e egy
váratlan császári hadművelet, amely leleplezi a honvédsereg átkarolási tervét. Ez a nap,
április 2. volt az utolsó, amikor még kisegíthették egymást a bajból a magyar hadtestek.
április 3-tól a megkerülő csoportosítás, Klapka György tábornok I. hadteste, Damjanich
János tábornok III. hadteste, és a csatadöntő
tartalékot képező II. hadtest Aulich Lajos
tábornok vezetésével a Jászság mellékútjain menetelve már túlságosan eltávolodott a
Zagyva vonalát Hatvan térségében birtokba
vett VII. hadtesttől, hogy Gáspár Endre tábornok segítségére siethessen nagyerejű császári támadás esetén. Innentől kezdve minden a gyorsaságon, és a rejtett felvonuláson,
de legalábbis a császári hadvezetőség megtévesztésén múlott. Három napig nem szabad
semmit sem sejtenie gödöllői főhadiszállásán
Windisch-Grätznek a magyar szándékokról, mert csak április 6. délutánjára közelíti
meg újra egymást úgy a két magyar csoportosítás, hogy segítséget tudjanak egymásnak

nyújtani. És ekkor felbukkan egy addig nem
emlegetett településnév is a haditervekben, a
vezérkarok asztalainál: Fényszaru. A kezdeményezést megszerző magyar fél az ügyesebb.
Nem véletlen, hogy a haditerv kidolgozója
Klapka György említi először április 2-án déli
fél 12-kor Jászárokszállásról a főparancsnok
Görgei Artúr tábornokhoz írott jelentésében:
„Fényszaru is üres az ellenségtől”. Azonnal
javaslatot is tesz a kedvező lehetőség kihasználására: meg lehet gyorsítani a megkerülő
csoportosítás mozgását, óvatoskodás nélkül
lehet előrenyomulni, minél hamarabb átkelni
a Zagyván, hiszen most nem fenyeget ellenséges oldaltámadás. Amíg Jászfényszaru szabad
a császári csapatoktól a Hatvannál álló VII.
hadtesttől való elvágatás veszélye sem áll fenn
az ellenség közbeékelődése miatt. A magyar

dig lekötő erőként állásban maradó VII. hadtest. Az óramű pontosságú együttműködésre
utalt magyar hadtestek támadását egy ide
irányuló csapással lehetett volna a legkön�nyebben megzavarni. Ez azonban elmaradt,
illetve olyan későn rendelték el, hogy végül
kapkodásba fulladt.
Fényszaru ugyanis míg a császári vezérkar
számára csak egy átkelési hely, későn felismert fontos stratégiai pont volt, a honvédsereg számára mindezen túl Jászfényszaru, ’48
ügyét és a szabadságharcot szívvel-lélekkel
támogató jászok települése is volt. A Jászságra
pedig bizton számíthattak. Nem csak a harctéren, de az élelem előteremtésében, a fuvarozásban, a sebesültellátásban, a hírszerzésben egyaránt. És abban is, hogy a föld népe
semmilyen értékelhető adatot nem adott a

A huszárok érkezése a díszszemlére

A díszszemlére várva
fővezér egyetért Klapka javaslatával és elrendeli még aznap este a végrehajtását.
Innentől fogva Jászfényszaru három napon
át „a világ közepe” a magyar vezérkar számára, s tekintetét folyamatosan a településen, a
Zagyva fontos – a hadműveletek szempontjából most az egyik legnagyobb jelentőségű –
átjáróján tartja. A kis mezőváros a sarokpontja ugyanis a magyar hadműveletnek, e körül
fordul el körívszerűen délről a megkerülő
csoportosítás, majd északról megindul az ad-

magyar csapatmozgásokról. A portyázó huszárok is mintegy védőfüggönyt alkottak a
magyar seregtestek körül, amely mögé nem
láthatott be illetéktelen tekintet. Így a császári hadvezetés Gödöllőn szinte süketen és
vakon kellett hogy tervezzen, az egymásnak
ellentmondó kósza hírekből nemigen tudta
kihámozni a valóságot, a magyar hadműveleti szándékot.
Dr. Kedves Gyula ezredes hadtörténész
Fotók: Karizs Evelin
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Adományok a Kiss József Helytörténeti Gyűjteménynek
Kisebb-nagyobb tárgyi, fénykép- és iratadományok rendszeresen
érkeznek városunk régi értéktárába, a Kiss József Helytörténeti Gyűjteménybe.
A régi eszközöket közvetlenül az üzemeltetőnek, Bordásné Kovács
Katalinnak, a művelődési ház és könyvtár igazgatójának és Pető Lászlóné gondnoknak adják át, vagy a Fényszaruiak Baráti Egyesület által
és közreműködésével kerül a Somogyi Béla úti házba.
Az elmúl hónapokban több értékes és egyedi tárggyal gazdagodott a gyűjtemény.
László Zoltánné Kiss Piroska édesanyja, Kiss Vencelné szül. Rózsa Piroska hagyatékából a 30-as évekből származó két ágyterítőt,
hozzávaló asztalterítőt, egy-egy fekete rojtos vállkendőt és fejkendőt
adományozott a gyűjteménynek. (1)
Kovács Tamás Bethlen Gábor úti lakos felesége, Terjéki Veronika
dédszüleinek hagyatékából kaptuk a kb. 90 éves Krisztus a kereszt alatt
gobelin képet. (2)
Czeculics Zoltán és Tanczikó Gáborné Török Jánosné Oroszi Mária hagyatékából két vállkendőt és bekecset, valamint imakönyveket és
iratokat ajánlottak fel. (4)
Probocskai László kistarcsai lakos, Probocskai Zoltánné unokája a
gyűjteménynek felajánlotta Durny József zongorakészítő és hangoló
által Budapesten a múlt század 30-as éveiben készített harmóniumot
(3). A hangszert nagyapja, Probocskai Zoltán kántor-tanító a homoktanyai (Winkler) iskolában 1942 és 1947 között énekórák és istentiszteletek alkalmával használta. A férj 1947-ben hirtelen elhunyt, az
özvegye a harmóniumot megőrizte a kistarcsai lakásában, melynek
ideszállítását a GAMESZ biztosította.

1.

2.

Köszönjük az értékes és egyedi tárgyi emlékeket, melyet a látogatók is láthatnak. Várjuk a további felajánlásokat, melyhez előbbutóbb újabb kiállítási helyiségekre lesz szükség.
Kép és szöveg: Tóth Tibor
3.

4.

Városi programajánló
Május
1		
2.
9:00
3.
8.
8.
8.
9.
14.
16.
21.
23.

8:00
13:00
18:00
18:30
9:00
18:00
20:00
10:30
9:00

23.
Város napja a motoros pályánál és a sportpályán
Diszkó, sztárvendég az Irigy hónaljmirigy – zárt
körű, regisztrációhoz kötött
Anyák napja a templomban
Bűnmegelőzési konferencia
II. világháborús megemlékezés
A költészet és mi – pódium
Íjászverseny a Lehel-tónál
Talpunk alatt a múlt – előadás a régészet titkairól
A Helldiver zenekar rockkoncertje a főtéri Pagodánál
Az Alma együttes gyermeknapi ajándék koncertje
3 + 1 Kalandpróba – gyermeknapi játék a művelődési ház parkjában

18:00

24.		
		
31. 		

Zenei pünkösdölő – Minden, ami zene Fényszarun
találkozó
Pünkösdi egyházközösségi nap
a Szent Erzsébet közösségi házban
Elsőáldozás a templomban

Június
4.
18:00
4-7.		

Trianoni megemlékezés
Iglice edzőtábor Tápiószentmártonon

A külön nem jelölt programok helyszíne a művelődési ház.
A szervezők a változtatás jogát fenntartják!
Katinka
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Tavaszi hírek az iskolából I. – A víz világnapja
Március 22-e a víz világnapja. Ezen alkalomból a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás vetélkedőt szervezett iskolánk tanulói számára. Már napokkal korábban
megkezdődött a készülődés, hiszen a feladatokhoz szükség volt újrahasznosítható hulladékra, dobozokra.
A verseny előtt a polgármester asszony és iskolánk igazgatóhelyettes
asszonya is mondott egy rövid beszédet, melyben felhívták a figyelmünket környezetünk tisztaságának fontosságára. Minden osztályt
egy négyfős csapat képviselt.

Március 15-e alkalmából a diákpolgármester javaslatára iskolánk néhány diákja egy rövid műsorral készült, amit a 3. óra elején minden
osztályban hallhattak a tanulók a rádión keresztül. Nagy segítségünkre
volt iskolánk igazgatóhelyettes asszonya, aki segítkezett nekünk szöveget keresni és felkészülni.
A műsorban részt vett Szabó Lászlóné igazgatóhelyettes asszony, aki
egy verset olvasott fel nekünk, Matécsa László, iskolánk testnevelés
tanára, akitől a Nemzeti dalt hallhattuk, Fekete Márk, aki a technikában segített nekünk, Pál Réka 8.c osztályos tanuló és Jarábik Maja,

A víz világnapján a lelkes 5.a két csapattal is versenyzett. Fotó: Vargáné Dobák Tünde
A csoportok hat állomáson mérték össze tudásukat. Minden feladat
a környezetvédelemmel kapcsolatos volt. Töltöttünk ki totót, építettünk doboztornyot, szemetet válogattunk szelektíven, kishajót úsztattunk, vizet mertünk, csatornahálózatot építettünk, és közben sokat
tanultunk arról, hogyan óvjuk környezetünket, vizeinket.
Akik végeztek vagy csak szurkolni jöttek, meghallgathattak egy rövid bemutatót az energiagazdálkodásról és arról, hogyan legyünk a
mindennapjainkban, háztartásunkban sokkal környezetkímélőbbek.
A vetélkedő végén különféle fajátékokkal lehetett játszani. Az eredményhirdetéskor az alsósokat és a felsősöket külön díjazták. Az alsósok közül az 1. helyezett a 4.c osztály, a 2. a 2.c, a 3. pedig a 4.b lett.
A felsősek közül az 1. helyezett a 8.b lett, a 2. a 8.a, a 3. pedig a 8.c.

iskolánk diákpolgármestere, akik felolvasták nekünk az akkori eseményeket és Kotán Csenge 8.b osztályos tanuló, akitől egy verset hallhattunk. Reméljük, megmarad ez a jó kezdeményezés.
Április elseje a bolondozás, a tréfák napja. Ezen a szerdán iskolánkban is a feje tetejére állt a világ. Az utolsó két órán tanáraink beültek az
iskolapadba, néhány diák pedig átvette a tanárok szerepét.
Az alkalmi pedagógusok komolyan készültek szerepükre, és megállták a helyüket. A folyosói ügyeletet is zökkenőmentesen látták el.
A diákpolgármester két órára berendezkedett az igazgatói irodába, de
még arra is volt figyelme, hogy az ebédeltetésnél vigyázzon a rendre.
A tisztaságról seprűt, lapátot nem kímélve egy kicsi, de lelkes csapat
Jarábik Maja diákpolgármester, Kotán Csenge
gondoskodott.

Játssz nekünk furulyácska!
2015. március 19-én VIII. alkalommal nemzetközi furulyaversenyt
rendeztek Érsekújváron Szlovákiában, ezzel a címmel: „Játssz nekünk
furulyácska!”. A verseny célja az volt, hogy az európai zeneiskolák,
konzervatóriumok, főiskolák és művészek rendszeresen találkozzanak,
minden második évben szakmai tapasztalatcserére. A verseny mottója a szeretet volt. Hornyák Boglárka képviselte Jászfényszarut ezen a
megmérettetésen, aki a pusztamonostori zeneiskola növendéke. Ezüst
minősítést szerzett.
Műsora: Riccio: Cansone, Telemann: F-dúr szonáta.
Zongorán közreműködött Puskás Adrienn, felkészítő tanára Vakosné
Sánta Teodóra.
A képen Hornyák Boglárka és Vakosné Sánta Teodóra furulyatanár.
Vakosné Sánta Teodóra
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Tavaszi hírek az iskolából II.
Megyei csapat diák sakkolimpia
2015. március 7-én Szolnokon került megrendezésre a megyei csapat diák sakkolimpia bajnokság selejtezője. Jászfényszaruról 11 sakkozó gyermek vett részt a versenyen, ahol végül a várakozásaimnak
megfelelő eredmények születtek.

A Nyers Lili, Balázs Léna és Kotán Eszter összetételű csapat az alsós lányok kategóriájában maximális pontszámmal megyebajnok
lett, így ők indulnak majd megyénk képviseletében a 2015. április
17-19-ig Szombathelyen megrendezésre kerülő Országos Csapat Diák
Sakkolimpián. A lányok esélyeshez méltóan teljesítettek, az előzetes

erőviszonyoknak megfelelően nyertek. A várost a felsőseknél képviselő
csapat is kiemelkedően teljesített, hiszen hét fordulóból hatszor győzött, és végül ezüstérmet szerzett. Edzőként nagyon elégedett vagyok
az ő teljesítményükkel is, hiszen csak a reálisan erősebb játékerőt képviselő megyebajnok alakulattal szemben maradt alul a Nyers Dániel,
Kovács Lilla, Berényi Levente és Szücs Levente összetételű csapat.
Az iskola felsős tanulói magabiztosan vezették a bábukat, és a partik folyamán megjelent a kreativitás, a kombinációk és összefüggések
felismerése, amely edzőként a legnagyobb siker számomra. Ráadásul
a megyei versenyeken második helyezést elért csapatok közül bekerültek azon néhány csapat közé, akik a teljesítményük értékeléseként
szintén lehetőséget kapnak a szombathelyi országos megmérettetésen
való résztvételre.
Büszkék lehetünk az alsós fiú kategóriában elért ötödik helyre is,
amelyet a Baráth Koppány, Novodomszky Tibor, Kiss Gergely és
Baráth Konor Péter összetételű csapat szerzett.
Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jászberényi Tankerületének és a város önkormányzatának; segítségükkel a fiatalok több versenyen részt vehetnek,
és összemérhetik tudásukat, felkészültségüket más iskolák sakkozóival
szemben, ami tovább csiszolja tudásukat, ismereteiket e nemes játékban.

Muhari István
Fotó: Kovácsné Nagy Katalin

Újabb sakksiker
Sakkozóink közül Kovács Lilla, Nyers Dániel és Nyers Lili a tavaszi
szünet első napjait Miskolcon töltötte. A megyei versenyen kvalifikálták magukat az Országos Diák Sakkolimpiára, melynek keretében
2 napon keresztül 9 fordulóban mérkőztek meg korcsoportjaikban
az ország legjobb sakkozóival. A mérkőzéseket 2015. április 3-4-én
bonyolították le amatőr és értékszámos kategóriákban, kétévenként
emelkedő korcsoportokban. A nagyszabású rendezvényen közel 500
gyermek vett részt.

Dani végig kiegyensúlyozottan, koncentráltan versenyzett, így a 26 fős
mezőnyben 9 fordulóban 7 pontot gyűjtve lett aranyérmes. Lilla az
első partiját elveszítette, ezt követően azonban belelendült a versenyzésbe, végül 7 ponttal és ezüstéremmel zárta a versenyt. Lili hullámzó
teljesítménye miatt végül a mezőny közepén, a 13. helyen végzett; nagyobb odafigyeléssel többre lett volna képes.
Mindhárom résztvevőnek gratulálok! A teljesítményükkel összességében nagyon elégedett vagyok, igyekezetük, kitartó munkájuk meg-

Dani, Lilla és Lili becsületesen küzdöttek, és igyekeztek tudásuk
legjavát nyújtani, így az eredményhirdetés előtt már tudtuk, hogy nagyon jó helyezésekre számíthatunk. A végeredmény még az előzetes
várakozásainkat is felülmúlta: Dani korcsoportjának országos bajnoka
lett, Lilla pedig korcsoportjában ismét a dobogó második fokára állhatott. Dani teljesítményével egyben a megye legjobb eredményét is
hozta, az arany- és ezüstéremmel pedig a jászfényszarui iskola diákjai
nagyvárosok és sakkiskolák tanulóit múlták felül eredményességben.

hozta gyümölcsét. Úgy gondolom, hogy az elért siker az egész csoportnak javára válik: az eddiginél is nagyobb lelkesedést ad a sakkozóknak.
A tanulók sikeres felkészülése a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ és Jászfényszaru Város Önkormányzatának támogatásával
valósult meg. A versenyen való részvételünket, szállásunkat a KLIK,
utazásunkat az önkormányzat biztosította.
Muhari István
Fotó: Kovácsné Nagy Katalin

Költészet napi
versmondó verseny
A szentlőrinckátai önkormányzat 2015. április 9-én versmondó versenyt szervezett a költészet napja tiszteletére. A Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat 3 főt delegált a vetélkedőre. Az alsó tagozatosok megmérettetésén Farkas Jázmin, Rácz Ádám és Nagy Bálint Attila vettek
részt. A 44 résztvevőből Ádám és Bálint saját korcsoportjában 1. helyezést, míg Jázmin 2. helyezést ért el. Gratulálunk nekik!
Kép és szöveg: Baranyi Lajosné
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Óvodai hírcsokor I.
A víz világnapján

A Szivárvány Óvodában március 20-án került sor a víz világnapjának megünneplésére. A napot megelőző héten minden csoport korának megfelelően külön-külön is foglalkozott a víz témakörével.
Barkácsoltak, festettek hullámokat, halakat, beszélgettek a vízben
élő állatokról, megfigyelhették, kipróbálhatták, mi úszik a vízen, mi
süllyed el. A nagyok komolyabb kísérletek részesei voltak. Megtapasztalták pl., hogy mi történik, ha tintát, olajat cseppentünk a vízbe.
A „nagy napot” mind a négy csoport együtt töltötte. Először a Katica
csoportba gyűltünk össze. Itt diavetítésen vettünk részt.

Megnéztük a földgömböt, megfigyeltük, mekkora részét borítja víz.
Hangsúlyoztuk, hogy víz nélkül nincs élet, fontos a megóvása. Majd
koccintás (persze vízzel) után az udvaron különböző állomásokat látogattunk meg, ahol feladatokat teljesíthettek a gyerekek.
Volt békamentés, halak mentése szívószál segítségével, célba lövés
vízipisztollyal. Megmutathatták, milyen erősek, hányszor tudnak a
magasba emelni egy vízzel teli palackot. A napot közös buborékfúvás
zárta.
Kép és szöveg: Földvári Edit

Kiszeégetés a Szivárvány Óvodában

Fotó: Csuzzné Lovász Mária

Fotó: Földvári Edit

„Kisze, kisze szalmából, perzselődj a lángoktól!
vörös táncban hamvadj el, nekünk most már tavasz kell!„
A kisze menyecskeruhába öltöztetett szalmabábu. A tél, a böjt, a betegség megszemélyesítője. Hajdanán a lányok énekszóval vitték végig
a falun, majd a falu végén vízbe vetették vagy elégették. A néphagyományt felidézve búcsúztattuk március 27-én a telet, a rossz időt. Minden évben a nagycsoportos gyerekek készítik el és hordozzák körbe a
bábot. Most a Katica csoportra került a sor.

Zöld ágakkal a kezükben kopogtak be a csoportok ajtaján, mondóka
kíséretében hozták a kiszét.
„Kisze-vice villő, gyüjjön rád a himlő!
Kivisszük a betegséget, behozzuk az egészséget!”
Végül az udvaron tavaszváró dalokkal, versekkel, mondókákkal hívtuk a jó időt. A kiszebábot tűzbe vetettük, hogy a füstjével együtt
eltávozzon tőlünk a hideg, a betegség és minden, ami rossz.
Földvári Edit

Amerikából jöttem…

A hagyományosan évszakonként megújuló Ovi Galéria kiállításunk témáját tovább folytattuk a földrészekkel való ismerkedéssel a
Napsugár Óvodában. Afrika, majd Európa bemutatása után ebben

az évszakbanAmerika következett. A téma indításaként a földrész
felfedezéséről esett szó, ezt képpel és zenével bemutatva, mely annak
idején vitorlás hajókkal történt. Ehhez kapcsolódóan a távoli földrészt szűkebb hazánkkal, Jászfényszaruval való összekapcsolásaként a
településünkről elszármazott híres amerikai festőművész alkotásának
reprodukciója is bemutatásra került kiállításunkon. Penczner Pál
(Jászfényszaru, 1916 – Memphis, 2010) kiállított munkája Amerika
felfedezése témában készült. A gyerekek a kiállításon megismerkedhettek az amerikai kultúra jellegzetes tárgyaival, emblematikus épületeivel, a kontinens földrajzi adottságaival, érdekesebb természeti
jelenségeivel. A kiállítás zárásaként újra meghallgattuk az amerikai
őslakosok, az indiánok jellegzetes törzsi zenéjét, ezzel is emlékezve az
eltérő kulturális hagyományok megőrzésének fontosságára.
Kép és szöveg: Dobák Ágota Zsuzsanna
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Óvodai hírcsokor II.
Húsvéti forgatag a Szivárvány Óvodában

A Szivárvány Óvodába járó gyerekek izgatottan gyülekeztek a Katica
csoportban húsvét előtt néhány nappal. Közös játékra hívtuk mind a
négy csoportot. Mivel aznap nagyon hűvös és szeles volt az idő, nem
tudtunk a szabadban tevékenykedni, a csoportszobákban helyeztük el
az ügyességi játékokhoz szükséges eszközöket.
Körforgásos rendszerben minden csoport sorra járta a helyszíneket, a
gyerekek az összes játékot kipróbálhatták. Nyuszik tartották a kosarat,
amibe labdát dobtak, az elkeveredett kiscsibéket visszajuttatták tyúkanyó szárnyai alá, vízbe pottyant tojásokat „mentettek ki”. Lehetett
lengőtekézni, ahol tojásokat kellett eltalálni, tojást ügyesen egy lyukba
terelgetni. Léggömböt törölközőben szállítva célba juttatni, úgy vigyázni rá, mintha csak hímes tojás lenne, és még sorolhatnánk a változatos, izgalmas feladatokat. Egy-egy „próba” teljesítéséért három tojás
került a csoport kosárkájába. A cél 24 tojás összegyűjtése volt, amellyel
saját tojásfájukat díszítették fel a gyerekek a játék végén. Mindenki kapott külön-külön is a jó teljesítményéért tojásérmet a nyakába. A sok
játéktól jól elfáradtak a gyerekek, meg is éheztek, jólesett az egészséges
„nyúleleséget” a friss sárgarépát és salátalevelet elfogyasztani, amit köszönünk a felajánló szülőknek.
Szarka Gáborné Judit óvó néni · Fotók: Földvári Edit

Újabb kiskert
a Szivárvány Óvodában
A fűszernövényes kertünk mellé egy pici veteményeskertet is létrehoztunk. Több ember összefogása segítette a munkánkat. Samsung
dolgozók önkéntes munkával előkészítették a kert alapját.
Csépány Miklós és Lovász Dénes termőföldet biztosított a számunkra. Kotlár Ágnes szülei hagymát és borsót hoztak, Kis Péter, Borbély
Noémi, Borbély Balázs és Kovács Emma szülei salátapalántát ajándékoztak.
A szorgos gyerekkezek téglákat cipeltek, földet lapátoltak, veteményeztek és palántát ültettek. Reméljük, hamarosan megkóstolhatjuk a
veteményeskertünk kincseit.
Jarábikné Sinkovics Andrea
Fotó: Csuzzné Lovász Mária

„Jó tanuló – felkészült túrázó” pályázat beadása
Újságunk novemberi számának 17. oldalán dr. Palla Gábor közgazdász, a FÉBE tagja, ötletadó és főszponzor a helyi 7-8. osztályos diákoknak pályázatot hirdetett meg. A cél a tanulmányi átlageredmény
javítása vagy a kitűnő eredmény tartása mellett egy 4-5 gépelt oldalnyi dolgozat elkészítése. Az írásnak Fényszaru és a Jászság turisztikai
értékeiről, vonzásáról, látnivalókról kell szólnia, népszerűsítve ezt a
tájegységet.

A dolgozat leadási határideje hamarosan lejár, legkésőbb május
15-én Kotánné Kovács Tímea tanárnőnek, a Jászfényszaruért Alapítvány kurátorának az általános iskolában kell leadni.
Az értékes 25, 15 és 10 ezer forintos sport- és turisztikai csomagot az
első három helyezett a 2014/15-ös tanévzáró ünnepségen kapja meg.
Tóth Tibor

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2015/04

17

Jászsági hírek
Hortiné dr. Bathó Edit
Jászberény
díszpolgára lett
A Jász Múzeum megnyitásától (1874) a
Jászságot, az itt élőket szolgálja. Tevékenységének utóbbi közel negyven éve döntően
Hortiné dr. Bathó Edit személyéhez köthető,
ebből több mint két évtizede az intézmény
igazgatójaként. Tevékenysége mindig túlmutatott a múzeum falain és Jászberény határain. Igazi népművelő, muzeológus, széles körű
emberi kapcsolatokkal rendelkezik.

szőlőtermesztés, jászsági szűcsminták és viselet, népi ételek összegzése könyv alakban vagy
tanulmányokban megjelent. Jászfényszaruval
– mint a többi jász és kirajzott településsel –
gyümölcsöző együttműködést és szinte napi
kapcsolatot tart.
Városi ünnepség keretében 1996. augusztus 20-án mutatta be a FÉBE első könyvét,
az 1892-ben kiadott hasonmás kiadásban
Szűcs Mihály: Életleírása és több utazásai és
kalandjainak gyűjteménye címmel. Két évvel később ő kezdeményezte a jászfényszarui
jász világtalálkozón az első jászkapitány megválasztását, és ennek hagyománnyá válását.
Hosszan sorolhatnánk a városhoz, egy-egy
civil közösséghez fűződő kapcsolatát.
Elismerésének a munkásságát ismerő
fényszaruiak is szívből örülnek, és további
sikeres munkát kívánnak.
Tóth Tibor

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete megalakulásától felkarolta, bonyolítja Jászfényszarun a lakosság és az elszármazottak körében
az újság terjesztését. Havi 40 példány értékesítését végezzük.

Redemptio – a jászok
és kunok honismereti
újsága!

Hortiné dr. Bathó Edit Jászfényszarun
1996. augusztus 20-án a Petőfi Sándor
Művelődési Ház nagytermében tartott
ünnepségen a FÉBE új könyvét mutatja be
Részese és formálója a Jászság néptánc
mozgalmának, viseletkultúrájának. Számos
jászsági tevékenység kutatója, így a méheszet,

A lap megjelentetését az elmúlt 21 évben
a Jász Múzeumért Alapítvány vállalta fel,
Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója, a Jászberény Város Díszpolgára cím
birtokosa (2015), a Redemptio lap alapítója
és felelős szerkesztője áldozatos tevékenységének köszönhetően.
A több mint két évtized alatt az újság megjelenésében és tartalmában jelentősen fejlődött. 2006-tól 24 oldalon színes kiadásban
kéthavonként 1.000 példányban jelenik meg.
A 2015. évi kiadáshoz, a rendszeres megjelenéshez az előfizetők és az újságot megvásárlók
300 Ft-tal példányonként járulnak hozzá.

XXII. évfolyam 1. szám 2015. február címlap
Kérjük tagjainkat, az érdeklődőket,
hogy a FÉBE-nél fizessenek elő az újságra 1.800 Ft/év összegért, vagy egy-egy
lapszámot 300 forintért megvásárolhatnak a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban, Hangosiné Réz Máriánál a JászTakarékszövetkezet helyi kirendeltségén,
Baranyi Józsefnénál a Szabadság út 102.
alatti varrodájában vagy Tóth Tibornál. Az
elszármazottaknak igény esetén postán jutatjuk el a lapot.
Tóth Tibor

Civil szervezetek támogatása
Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.
április 15-i ülésén elbírálta a civil szervezetek által benyújtott pályázatokat, illetve döntést hozott a szervezetek támogatásáról az alábbiak
szerint:
szervezet

támogatás Ft-ban tám. célja

Fényszaruiak Baráti Egyesülete
550.000 2015. évi programok,
		működés
Fiatal Romák Jászfényszarui Szervezete
100.000 3 program, előadássorozat
Iglice Gyermeknéptánc Együttes
400.000 néptáncverseny, Szolnok;
		 Fény Fesztivál
Iglice Gyermeknéptánc Együttes
512.000 tábor Tápiószentmárton
Őszikék nyugdíjasklub
100.000 2015. évi programok
70.000 2015. évi programok
Vakok és Gyengénlátók klubja
70.000 3 véradó nap megszervezése;
Vöröskereszt Városi Szervezete
		 idős már nem véradók
		ajándéka
IV. Béla Általános Iskola
940.000 3. virgonc tábor
IV. Béla Általános Iskola
200.000 napközis tábor
Plébánia
250.000 egyházközségi nap, nyitott
		 templomok napja,
		 síremlékek fejújítása
Plébánia
700.000 hittanos tábor;
		 Szentkúti zarándoklat

Jászfényszaru Városi Polgárőrség
1.500.000 2015. évi működés
250.000 2015. évi működés
Színjátszók Baráti Köre
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 300.000 2015. évi működés
		 és programok
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 150.000 fotóműhely
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 500.000 Drámapedagógiai Műhely,
		 drámapedagógiai tábor
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 150.000 Drámapedagógiai Műhely
		 2015. évi működése
Tűzoltó Egyesület
1.000.000 2015. évi működés
Fényszaruiak Baráti Egyesülete
350.000 Zakliczyn-i utazás
Színjátszók Baráti Köre
350.000 Erdélyi turné; továbbképzés
		 Nagyvárad, Kárpátalja
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 50.000 A „Művelődés hete
		 – A Tanulás Ünnepe”
		 Bors, Nagyvárad
Fényszarui Ló-Barát Egyesület
100.000 családi nap
Jász-Íjászok
300.000 11. Országos Íjászverseny
Birkózók
100.000 edzésekre, versenyekre
		útiköltségre
Karate
100.000 edzésekre, versenyekre
		útiköltségre
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert
a támogatási szerződések megkötésére.
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Rendőrségi hírek
Tisztelt Olvasó!

Fotó: Glonczi Rudolf

A „NEM VAGY EGYEDÜL!” című bűnmegelőzési
programsorozat keretében egésznapos rendezvény került megtartásra Jászfényszaru városban 2015. 04. 14-én a Jászberényi
Rendőrkapitányság rendezésében. A projekt Jászfényszaru, Jászágó,
Jászszentandrás, Jászboldogháza településeken kerül megrendezésre.
Városunkban az általános iskola 7-8. osztályos tanulói 6 tanítási foglalkozás keretében ismerkedtek meg kábítószer-prevenciós módszerekkel, és az Internet használata során felmerülő veszélyekkel.
Ezt követően szintén az iskolában került megrendezésre a Jászberényi Rendőrkapitányság által kezdeményezett kerékpár nyilvántartási
program beindítása a városban.

A helyszínre érkezők kerékpárját nyilvántartásba
vettük (gravírozással, fényképezéssel), és ezzel a kerékpárlopások csökkenését, illetve a kerékpárlopások
nagyobb arányú felderítését kívánjuk elérni. A kezdeményezést több alkalommal is megismételjük annak érdekében, hogy
a lakosság részére lehetőség adódjon a csatlakozásra.
A kerékpárok tárolóhoz történő lezárását tegyék meg minden esetben! Április 14-én a művelődési ház adott otthont a Falunap elnevezésű lakossági fórum megtartásához, ahol a NEM VAGY EGYEDÜL!
program keretében biztonságtechnikai eszközök bemutatója és a
Szomszédok Egymásért Mozgalom további népszerűsítése történt meg.
Kopasz Árpád ny. rendőr dandártábornok előadásában többek között arra hívta fel a hallgatóság figyelmét, hogy ha mindenki csak egy
kis mértékben hozzájárul a környezete biztonságához, jelentős eredményeket érhet el a közösség.
A programsorozat egy Bűnmegelőzési Szakmai Konferencia megrendezésével zárul 2015. május 8-án Jászfényszarun, ahol a tapasztalatokat egyeztetik a résztvevők.
A kerékpárosokat közlekedésükkel kapcsolatban kérem, hogy a
kerékpárút használatakor a kereszteződéseknél tanúsítsanak sokkal
nagyobb körültekintést, mert a járművezetők csak későn észlelik a
kerékpárost több helyszínen is, a kereszteződés adottságai miatt! Lassítva és körültekintően közelítsék meg a kereszteződéseket, és akkor
haladjanak át, ha meggyőződtek a biztonságos áthaladás feltételeiről!
Gyalogoljanak a kijelölt gyalogátkelőkön, járműveiket vezetve
álljanak meg a STOP vonalnál, ne telefonáljanak vezetés közben,
kössék be a biztonsági övet, ne parkoljanak kerékpársávon!

Kopasz Árpád nyugalmazott rendőr dandártábornok és Pető István,
a helyi Polgárőr Egyesület elnöke a fórumon

Elérhetőségek: Telefon: 107;
Rendőrőrs: +36-70/330-7626; Fax: 57/422-138
Terenyi Imre rendőr főhadnagy,
rendőrőrsparancsnok

Elismerés Fényszarunak a Jászkunlovason
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lovas Szövetség honlapján jelent meg: „A 2015. február 18-án megtartott szakági közgyűlésen a
tavalyi ”C” kategóriás fogathajtó döntő színvonalas megrendezéséért elismerést kapott a rendező Jászfényszarui Lovas Barátok Köre.”
A szakági közgyűlésen közel 150 fő vett részt a fülöpszállási Biczó
csárdában. (A szakági közgyűlés a fogathajtók országos közgyűlése.)
Hogyan jutottunk ide? 2013 őszén megyei fogathajtó vezetők körében
ötlött fel először Jászfényszaru neve, mint a rendezvény helyszíne. Ez a
lehetőség az előző években bonyolított rendezvények magas színvonalának és a pálya fizikai: talaj és környezeti tulajdonságának elismerése
volt. 2014 januárjában a város vezetésének támogatását bírva pályáztunk a rendezés jogáért.
A pályázat tartalmazta a pálya leírását: talajtani összetételét, megközelíthetőségét. Kiegészítésként fényképeket mellékeltünk, mert sokat
nyom a latba azoknak, akik még nem látták a fényszarui lovas pályát.
A pályázatban leírtak és a döntéshozók előző években szerzett helyszíni tapasztalatai alapján nyerte városunk a rendezés jogát. Az országos
döntőről a 2014. évi novemberi újságban írtunk bővebben.
Ezen elismerés szól:
· azoknak, akik a fogathajtás ilyen szintű helyi megjelenését elkezdték;
· azoknak, akik a pálya és környezetének kialakításában ápolásában,
fenntartásában tevékenykedtek;
· azoknak, akik az országos döntőn jó házigazda módján vendégelték meg az ide látogatókat;
· a támogatóknak, akik segítették a lovas versenyek magas szintű
lebonyolítását;
· és a város önkormányzatának, mely felkarolta kezdeményezésünket, és biztosítja a rendezés lehetőségét.

Ezen országos elismerés településünk jó hírét hirdeti a lovassport
iránt érdeklődők és gyakorlók körében. Folytassuk ezeket a magas
színvonalú rendezvényeket! Köszönjük Jászfényszaru! Rusai László

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Segélyhívó szám: ......................................................................... 112
Mentők, orvosi ügyelet: ............................................................... 104
Tűzoltóság: .................................................................................. 105
Rendőrség (Jászberény):............................................................. 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru):................................... (+36) 57/422-138,
...................... mobil: (+36) 70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Palócz Gábor): ................. (+36) 30/513-3312
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 (Nagy Gábor): ................................. (+36) 70/489-3798
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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Az Idősek Otthonában is zajlik az élet
Jászfényszaru Város Gondozási Központja közreműködött a jászberényi Szent Erzsébet Kórházzal közösen TÁMOP 6.1. 2/11/32012059 azonosító számú, Egészségfejlesztési programok megvalósítása a jászberényi kistérségben nevű pályázatban, mely két időpontban
került megrendezésre.

Generációk találkozása

Az otthon lakói az egészséges életmód előadáson

Karácsonyi hangulat

Az első rendezvényre Generációk találkozása címmel került sor még
2014 december közepén az Idősek Otthonában. A karácsony hangulatát próbáltuk visszaadni idős lakóink és vendégeink számára.
A műsorban köszöntők, előadások hangzottak el, és nem utolsó sorban a helyi óvodások műsora. A második rendezvényre 2015. március
10-én került sor a jászfényszarui kultúrház kistermében, az egészséges
életmódra fektetve a hangsúlyt.
A programot Kiss Jánosné intézményvezető köszöntőjével nyitotta
meg, ezt követően Lovászné Török Magdolna, a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Idős- és Vallásügyi Bizottság elnöke mondott pár gondolatot az egészséges életmódról, és két tanulságos történetet olvasott
fel a résztvevőknek.
Ezután Szatmári Antalné, Jászberény Város Önkormányzat Humánerőforrás Bizottságának elnöke tartott előadást a lelki egészség (mentálhigiéné) fontosságáról mind az Idősek Otthonában, mind a családban. Az egészséges életmódhoz – természetesen a lelki egészség mellett
– hozzátarozik a testi egészség megőrzése is, erről Tóthné Gyulavári
Mónika dietetikus tartott előadást, melyben az egészséges ételekről
beszélt, ételkóstolóval egybekötve. A megfelelő étrend összeállításáról,
rostban, zöldségekben, gyümölcsökben gazdag ételek fontosságáról
beszélt.
A program végén ülőtornán vehettek rész a jelenlévők. A tornát Fricz
Erzsébet mentálhigiénés munkatárs vezette, melynek az Idősek Otthonában már hagyománya van. A lakók már évek óta hetente háromszor vesznek részt ezen a foglalkozáson, ami igen közkedvelt számukra.
A Gondozási Központ bentlakóinak is köszönjük a részvételt, mivel
egy idős embert nehéz kimozdítani a megszokott környezetéből, időseink mégis nagy várakozással vettek részt programunkon. Reméljük,
minden jelenlévő jól érezte magát.
Szöveg és kép: Fricz Erzsébet

Egészséges életmód előadás

Bérletfelhívás a Karinthy Színház 2015/16-os évadára
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Színházbajárók Baráti Köre a Karinthy Színházba a következő bérletre – kellő számú jelentkezés esetén,
legalább 21 fő – különjáratú autóbuszt indít.
A MICI bérlet a következő négy előadásra szól szombat délután
15 órai kezdéssel. Az előadások pontos ideje 40 nappal az előadás előtt
tudható.
· Marcel Achard: A bolond lány (vígjáték) Rendező: Karinthy Márton
· John Kander és Fred Ebb: Nercbunda (musical) zenés előadás a
Cabaret és a Chicago írójának tollából

· Nóti Károly, Fényes Szabolcs, Szenes Iván: Nyitott ablak
(zenés vígjáték) Rendező: Karinthy Márton
· Molnár Ferenc: Olympia (vígjáték) Rendező: Korcsmáros György
A négy előadásos bérlet ára: I. helyár: 11.400 Ft/fő, II. helyár:
9.900 Ft/fő, III. helyár: 8.400 Ft/fő. A bérletek árát 2015. június 30ig, az utazási költséget (1.800 Ft/fő) az előadás alkalmával kell fizetni.
Jelentkezni május 25-ig a +36-30/337-3336 mobilszámon vagy
este a 06-57/422-871 telefonszámon Tóth Tibornál lehet.
Tóth Tibor
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Mögöttük az élet
Amikor fiatalkoráról mesél, egy szemvillanás alatt olyan légkört teremt, amelyben
úgy érzem, részese lehetek múltjának, emlékeinek, mondanivalójának. A mesélőm Réz
Sándorné Jáger Franciska néni.
„Történetünk Mária Terézia korára nyúlik
vissza. A jómódú nagyszüleim hivatalos földváltók voltak: bizonyos földterületekre tulajdonjogot szereztek, váltottak. A nagyapám

Réz Sándorné Franciska néni
tragikus halála azonban rányomta bélyegét a
következő generációra is, édesapámék sorsa
szegénységbe fordult. Ilyen körülmények között láttam meg a napvilágot 1926-ban. Születésem előtt pár órával édesanyám még térdig érő vízben aratott. Szüleim summásként
dolgoztak: cukorrépa, burgonya, kukorica
kapálását és más mezei munkát is végeztek.
A summás ember kemény fegyelem alatt kereste a kenyerét, a telet viszont tétlenül próbálta átvészelni. Ezután kocsis lett édesapám.
Kicsi leányként Márkus Mariska óvó nénihez
bementünk az óvodába. Állandóra nem járhattam, mivel mi szegény család voltunk, és
az ellátásért nem tudtunk fizetni. 12 évesen
álltam először munkába Pécelen.
A Budapesti Operettszínház zenészének 2
gyermekére kellett felügyelnem, akik csak
németül beszéltek, de tudtam velük értekezni. Engem is felvittek az operettszínházba,
még odaillő, szép ruhát is vásároltak nekem.
Csodáltam a fényeket, a díszletet, a híres
színészeket, a műsort. Előkelő páholyban
foglaltam helyet, mint valaki, pedig egyszerű szolgálólány voltam. Másfél évig voltam
a családnál, miután pedig hazajöttem, nyári
idénymunkás lettem. Külföldre szállítandó, úgynevezett export paradicsomot kellett
ládába rakni. Megfelelő nagyságú és színű
terméseket kellett kidíszített, fehér ládákba szortírozni. Nagyon jól mutatott a piros
paradicsom a ládában. A vasútállomáson és

a tanyai iskolánál volt ilyen válogató telep,
ahol folyt a munka. Szerettem ezt a munkát,
s mi sem bizonyítja jobban, felügyelőnek
választottak. Csányra kerültem, és ellenőriztem a ládák tartalmát, kivitelét, milyenségét.
Jó fizetést kaptunk, s mivel a szép és divatos
ruhákat mindig nagyon szerettem, megbeszéltük a testvéremmel, hogy búcsúra szépen
felöltözünk a napszámból. Nem így történt

1947-ben férjez mentem Réz Sándorhoz.
A férjem Makón tűzoltó hivatást vállalt.
Mint fiatal feleségnek, lassan teltek a napok
egyedül. 1949-ben a férjem után mentem,
de albérletet kellett keresnünk Makón ahhoz, hogy ott dolgozhassak. Az egyik albérleti szoba szemrevételezésén látom ám,
hogy milyen takaros mosókonyhája van.
Rögtön tudtam, hogy ilyen lehetőséget kár

József Attila Tűzoltóképző Iskola, Makó 1952
a dolog. Birkára kellett a pénz, édesapám
szaporította a birkaállományát. Guzsalyon
fonták a kendert, rokkán a birkagyapjút, de
nem lett jó minőségű a fonal. Amikor orsós
fonógépünk lett, jobb lett az eredmény, s egy
kicsit megváltozott az életünk is. Angóranyulakat vásároltunk, hosszú bundájuk miatt
tenyésztettük őket. Rapid kötővel készítettük
az angóra bolerót, pulóvert, vállkendőt, mellényt. Szabadidőnk eltöltésére létrehoztunk
egy vallásos egyletet, a kongregációt, ami
általában azonos korú, műveltségű, érdeklődésű nőket fogott össze. A lányiskolában volt
a székhelyünk, ahol próbáltunk, énekeltünk,
színdarabokat adtunk elő. Kijártunk házakhoz, ahová kérték megjelenésünket. A pap
és a kántor irányította tevékenységünket.
Emellett szüreti mulatságok rendezésében is
segédkeztem, legtöbbször csősz lány szerepét
kaptam. Kísértük a hintót, kosarunkban vittük a szőlőt, az utcakereszteződésekben pedig
táncoltunk.

lenne elszalasztani. Amikor megalkudtunk
az albérletre, a férjemmel visszamentünk a
tűzoltóparancsnokságra. Az úton csak a mosás körül forogtak a gondolataim. A parancsnok irodai munkát szánt nekem (vékony és
fiatalasszony lévén nagyon sajnált a kemény
fizikai munka miatt), de én ragaszkodtam
a mosáshoz. Szerettem dolgozni, és tudtam
becsülni a pénzt. A későbbiekben aztán tiszti
beosztást kaptam, műszaki előadó lettem a
tűzoltóságnál, ahonnan belügyminisztériumi
dicsérettel szereltem le. Miután hazaköltöztünk, 1953-tól 30 éven keresztül állami gondozott gyermekek sorsát irányítottam.”
Franciska nénivel és előző interjúalanyaimmal folytatott beszélgetésem arról győzött
meg, hogy nehéz fiatalkori életük ellenére is
valamiféle biztonságban érezték magukat,
mert összetartó közösség vette őket körül.
Köszönöm a beszélgetést, jó egészséget kívánok!
Kép és szöveg: Szilágyiné Marika

Köszönet
Családomnak, Gábor atyának, Sanyinak és minden látogatómnak, akik érdeklődtek utánam.
Tisztelettel: Holló Imréné
A szerkesztőség új telefonszáma (hívható: napközben!):

+36-70/673-7618
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Egy jó ötlet: „Enni adok – enni kapok” – így is segíthetünk a rászorulókon!
„Enni adok – enni kapok” – ez szerepel azon a szekrényen, amelyet
Morvay Imre, Pio atya kezdeményezésére tettek ki Pécsett az Irgalmas
Rendi Kórház Munkácsy utcai kerítésére. Ide helyezhetnek el segítő szándékú polgárok olyan élelmiszereket, amelyet rászorulóknak szánnak. A
rendszeresen tisztított adományszekrénybe bárki betehet élelmiszert.
Vajon az atya számítása mennyire vált be? Erről egy rászoruló számolt
be. A hajléktalan férfi szerint mindenki, aki odajár ételért, csak annyit
vesz el, amennyire neki személy szerint szüksége van, a többit meghagyja másoknak. Kenyeret - fűzte hozzá - szinte minden alkalommal találni, sőt van úgy, hogy három-négy kilót is egyszerre. A férfit
egyébként eddig újév napján érte a legkellemesebb meglepetés, ekkor
kocsonya és rántott hús volt a „menü”.
Jászfényszarun is volt már példa rá, hogy amikor felesleg maradt,
pl. az iskolai uzsonnából, vagy egy otthoni rendezvényből, akkor a
kukák mellé, külön zacskókban rakták ki a még ehető ételmaradékot
a rászorulók számára. Mennyivel kulturáltabb lenne, ha – követve a
pécsi vagy szegedi példát – nálunk is megvalósulna egy ehhez hasonló
segítségnyújtás! – gondoltuk néhányan a Katolikus Karitász helyi szervezetének tagjai közül. Jó volna, ha a szükséges engedélyek beszerzését
követően elindulna ennek a szép kezdeményezésnek egy jászfényszarui

megvalósulása! Szívesen várjuk azok jelentkezését, akik részt vennének ebben az áldozatos munkában, mert Szent Erzsébet köténye –
így neveznénk az ételadomány-szekrényt – naponkénti ellenőrzést,
tisztítást igényel majd. Hívható dr. Kocsis András a +36-30/4083202 mobilszámon, ill. jelentkezni lehet még a szekrény gondozására a dr.kocsis@pr.hu címen. A Kossuth Rádióban elhangzott riport,
ahol az illetékeseket kérdezték meg, ezen a linken hallgatható meg:
www.facebook.com/permalink.php?id=123049267857698&story_
fbid=436285529867402
-drka-

Anyakönyvi hírek – Március
SZÜLETTEK: Bognár Eleonóra Hanna (Balogh Marianna), Kolozs
Nimród (Nagy Tímea), Lengyel Zétény (Tóth Györgyi), Luklider János Márton (Bajner Mónika).
HÁZASSÁGot kötöttek: Koller Péter Lajos és Kasza Mariann.
ELHUNYTAK: Dugonics Györgyné Budaházi Anna (83), Juhász
Sándorné Miheller Margit (75), Kiss Lászlóné Dányi Etelka (88),
MezeiKálmán (52), Nagy Imréné Sinkovics Klára (86).

Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Emlékezés
Szomorúan emlékezünk

KÓNYA SÁNDOR
halálának 20. évfordulójára.
A szerető család

Emlékezés

SZEDER IGNÁC

halálának 20. évfordulójára.
„Szomorú az út, amely sírodhoz vezet,
ahol megpihen dolgos két kezed.
Úgy mentél el ahogy éltél, csendben, szerényen.
A jóságos szíved nyugodjék békében.”
Szerető családod

Emlékezés

BERZE LÁSZLÓNÉ
KÓNYA ÉVA
halálának 1. évfordulójára.
„Fájó szívünk felzokog érted,
Míg élünk, nem feledünk téged.”
A szerető család
Emlékezés

Turóczi Jánosné

halálnak 5. évfordulójára.
„Olyan csönd van így nélküled, hogy szinte hallani,
amit utoljára akartál mondani.” (Váczi Mihály)
Szerető családod

Emlékezés édesapánk,

Penczner Sándor
halálának 17. évfordulójára és édesanyánk,

Vass Teréz

halálának 30. évfordulójára.
„Ha virágot látunk, ők jutnak eszünkbe,
Ha nevüket halljuk, könny szökik szemünkbe.
Ha pihenni térünk, róluk álmodunk,
Ha reggel ébredünk, értük imádkozunk.
Szívünkben helyüket nem pótolja semmi,
Míg a földön élünk, nem fogjuk őket elfeledni.”
Szerető családjuk
Emlékezés

Emlékezés Édesanyánkra,

NAGY ISTVÁNNÉ TÓTH ILONÁRA
„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél.
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél.
Nélküled jön el a tavasz, nyár, ősz, tél,
bármilyen szép is, nélküled mit sem ér.
Fájó szívünk felzokog érted,
örökké szeretünk és nem feledünk téged.”
Szerető két lányod, unokáid és a dédik
Emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

SÁNTA FERENC

VAS TIBORNÉ

halálának 23. évfordulójára és felesége,

SŐREGI ELVIRÁRA.

halálának 6. évfordulójára.
„Akiket szeretünk, s már sírban nyugszanak,
igazi nyughelyük a szívünkben marad.
Bárhogy múlnak az évek, a szívünk nem feled,
összeköt minket az örök szeretet.”
Szeretteitek

született

„Elmúlt 10 év, de mi nem feledünk.
Éjjel-nappal velünk vagy gondolatban,
De eljön az idő, amikor újra együtt leszünk.”
Tibi, Szabina, Édesanyád

BENEI MÁRIA
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Tisztelt Jászfényszarui Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy előzetes időpont egyeztetés alapján
édesapám lakásán (Jászfényszaru, Fürst S. u. 12.)

ügyvédi tevékenységet folytatok.
Dr. Tóth Zoltán – ügyvéd – Telefon: 06-20/544-5206

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

Termelői tehéntej 120 Ft/l
és tejtermékek (túró: 600 Ft/kg,
sajt: 1.200-1.600 Ft/kg) kaphatók.
Házhoz is szállítunk!
Jászfényszaru, Somogyi B u.
Tel.: 06-30/499-6627

Apróhirdetés
Jó minőségű kitermelt termőföld
parkosításra vagy egyéb célra eladó.
Érdeklődni: Tóth Attila, +36-30/915-0778

CNÖ-fogadóóra az Alvégben
A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat fogadóórát tart 2015. április
19-től kéthetente, minden hónap 2. és 4. vasárnapján 13-17 óráig a
Szent József Szabadidőparkban található Csillagpont közösségi házban. A cigányságot érintő bármilyen kérdéssel, problémával felkereshetik a CNÖ tagjait, akik igyekeznek legjobb tudásuk szerint segíteni.
Elérhetőségek: cigany.nemzetisegi.onkormanyzat@jaszfenyszaru.hu
· Baranyi Lajosné: 20/970-1697 · Farkas János: 20/331-3699
· Radics Tibor: 20/965-9265
Baranyi Lajosné

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

akció!

• Minden keret -10% + ajándék: 1 pár alaplencse!
• Fényre sötétedő lencse 14.000 11.000
• Fényre sötétedő multifokális lencse 45.000 28.000
• Megérkezett a 2015-ös új NAPSZEMÜVEG kollekció!
• Dioptriás napszemüveglencse 1 pár 15.000 9.000
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig
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Rockrajongók
figyelem!
Szeretettel várunk mindenkit
az idei Pagoda programok első koncertjére Jászfényszaru főterére!

Bemutatkozik a Helldiver zenekar
Időpont: 2015. május 16. szombat 20 óra
Műsoron: P.mobil, Pokolgép, Ossian feldolgozások és saját számok
A belépés díjtalan!
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Kalandra fel!
Kedves kalandra vágyó gyerekek!
A Lumina Cornu kalandozó csapata
visszatér, és újabb próbákra invitál
benneteket! Május 23-án, szombaton délelőtt a Petőfi Művelődési Ház
és Könyvtár előtti téren partra szállnak a vidám kalózok, hogy 3+1 vizes megmérettetésen tegyék próbára
bátorságotokat, leleményességeteket és ügyességeteket.
Mindezt azért, hogy igazi kalózként szállhassatok szembe a ketrecéből kiszabadult háromfejű mocsári szörnyeteggel, TULULU-val, aki a
kincses ládánkat őrzi! Ígérjük, hogy sem kéz, sem láb, sem szem nem
marad szárazon a mulatságban! Kalandra fel!

Az Alma Együttes gyermeknapi
ajándék koncertje
Meghívó zenei pünkösdölőre
Szeretettel várunk műfajtól függetlenül minden jászfényszarui
z enével, énekkel foglalkozó gyermeket, fiatalt és örök fiatalt, csoportot, együttest és szólistát egy találkozóra 2015. május 23-án 18 órára
a művelődési házba. Célunk, hogy a különböző zenei ágazatokban
jeleskedők bemutatkozhassanak egymásnak és a város érdeklődő közönségének, megismerjék egymást, és egy kellemes estét együtt töltve
erősítsék kapcsolataikat.

Helye: művelődési ház
Időpont: 2015.
május 21-én
10.30-kor.
Mindenkit
szeretettel várunk!
Belépődíj nincs.
Régészeti leletek Jászfényszaru határában
Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt
Gulyás Benedek földrajz-rajz szakos tanár, régész technikus

Talpunk alatt a múlt
című előadására a régészet feltáró módszereiről.

Aki szeretne bemutatkozni a Zenei pünkösdölő műsorán, az kérjük,
jelezze a művelődési házban Bordásné Kovács Katalinnak a muvhaz@
jaszfenyszaru.hu e-mail címen vagy a 70/431-6113-as telefonszámon.
Asztalfoglalás a 422-137-es telefonszámon.
A műsor után egy batyus találkozón érezheti jól magát minden kedves vendégünk. Italbüfét biztosítunk.
Katinka
A belépés a közönség részére is ingyenes!

Meghívó!
A költészet és mi címmel május 8-án 18:30-kor pódiumra hívjuk
városunk irodalombarátait a jászfényszarui művelődési ház klubtermébe. A műsorban a helyi gyermek és felnőtt előadókon, költőkön
túl közreműködik Ézsiás László Aranyharang és Vörösmarty-díjas
versmondó is. Mindenkit szeretettel várunk!
Katinka

Időpont: 2015. május 14, csütörtök 18 óra
Helyszín: Jászfényszaru
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár klubterme
A belépés ingyenes, regisztrálni a (57) 422 137-es telefonszámon,
vagy a muvhaz@jaszfenyszaru.hu email címen lehet.
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