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Ünnepélyes projektzárás
VII. Fogathajtó verseny
Jászfényszaru Város Önkormányzata 2015. június 6-án, szombaton
9 órától ismét várja az érdeklődőket a Pipacs úti lovas pályára.
Programtervezet:
9 óra
Megnyitó, majd amatőr póni, egyes és kettes
		
fogatok versenye
18 óra körül Eredményhirdetés, fogatok tisztelgése, karusszel
		Tombola sorsolás – fődíj egy televízió
		
Főzőverseny eredményhirdetés
21 óra
Sárkánylányok tüzes bemutatója
Kísérő programok:
Mini vidámpark, póni lovagoltatás, arcfestés, lufi hajtogatás.
Büfé, kirakodó vásár.
Szomszédolás – helyi specialitások főzőversenye
a környező települések részvételével.
Nevezés a helyszínen, díja nincsen. Étel leadás 12 óra.
Belépés ingyenes, de karszalagos regisztrációhoz kötött.
Kapcsolódó program:
Ingyenes fogászati szűrőbusz június 5-én 9-16 óráig a Kisiskola
parkolójában az OTP Bank és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat támogatásával.
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.
Jó szórakozást kívánunk!

Átadták a Vállalkozói Házat az Ipari Parkban, amelyről cikket
olvashatnak a 3. oldalon. A képen Pócs János országgyűlési képviselő,
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, dr. Aradszki András
államtitkárés Versegi László, a JIC Kft. ügyvezetője. Fotó: Glonczi Rudolf

Emlékezés a Redemptióra
IV. Díjugrató verseny
Jászfényszaru Város Önkormányzata 2015. június 27-én, szombaton 9 órától ismét várja az érdeklődőket a Pipacs úti lovas pályára.
Programtervezet:
9 óra
Megnyitó, majd amatőr díjugrató versenyek
		
különböző kategóriákban
16 óra
Munkakutya bemutató
Tombola sorsolás
Kísérő programok:
Mini vidámpark, póni lovagoltatás, arcfestés, lufi hajtogatás.
Büfé, kirakodó vásár.
Belépés ingyenes, de karszalagos regisztrációhoz kötött.
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.
Jó szórakozást kívánunk!

Május 6-án a Redemptióra emlékezett a Képviselő-testület, a közös gyertyagyújtáshoz este 7 órakor a művelődési ház hagyományőrző
köre is csatlakozott. Az iskolában rendhagyó történelem óra keretében
emlékeztek a jász önmegváltás napjára, beszámolónk a 4. oldalon olvasható.

Trianonra emlékezünk
Jászfényszaru Város Önkormányzata a Trianoni békeszerződés
évfordulóján, június 4-én 18 órakor a hagyományokhoz híven
megemlékezésre vár mindenkit a 32-es út melletti körforgalomnál található emlékműnél.
A városba vezető út mellett leleplezzük a rovásírást is tartalmazó üdvözlő táblát.
Ezt követően Kiss Gábor esperes plébános, érseki tanácsos tart
ünnepi szentmisét a templomban.
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Emlékezés minden áldozatra
A Dunáig szeretett volna előrenyomulni, és így a zalai olajmezőt is
Adj békét uram!
biztonságban tudhatta volna. De a szovjet ellentámadás szétverte a du-

nántúli német erőket, és március közepétől megállíthatatlanul vonult
a nyugati országhatár felé.
Április elejére Magyarországon véget értek a hadműveletek. A magyar emberveszteségek a német, lengyel, jugoszláv és szovjet adatok
után az 5. helyen állnak, és ezzel a legmagasabb kategóriába tartoznak. A 14,9 millió összlakosságból körülbelül 3.400.000-3.600.000
katonai és 590.000 polgári áldozatot sirattak. A civilek közül majd
500.000 személyt zsidó vallása miatt üldöztek és gyilkoltak meg.
A bombázásoknak 1944-45 között 20.000-30.000 ember esett áldozatul. Legalább 30.000 polgári személy hunyt el a harcok következtében. A háború folyamán 690.000 katona és 230.000 civil, összesen
920.000 fő hadifogságba került. A katonák 56%-át és majdnem minden deportált lakost, összesen mintegy 616.000 főt a Szovjetunióba
hurcoltak. Innen csak 420.000-460.000 fő tért haza. A hadifogságban
elpusztultak száma 105.000-150.000-re tehető.
A 2. hadsereg tragédiája több mint 42.000 megfagyott és elesett
katona kevesebb mint három hét alatt, intenzitásában a legpusztítóbbnak mondható. Számunkra és Európa számára a háború: emléKotánné Kovács Tímea beszédéből idézünk
keztetés. Arra, hogy a nemzeti gyűlölködés megengedhetetlen, hogy
A második világháború az embefeltétlenül a kompromisszumot kell
riség történetének legnagyobb és legkeresni ott, ahol feszültség keletkezik,
több halálos áldozattal járó fegyveres
hogy a megalázott és megnyomoríkonfliktusa. A mai napon, a győzelem
tott rétegeknek világos és értelmes
napjaként Európa szerte ünneplik a II.
szociális támaszt kell nyújtani, hogy
világháború végét, a szövetségesek győne lehessenek bármerre terelhető csőzelmét a fasizmus, a barna pestis felett
cselékhadak bármilyen vezér kezében.
Európában.
Az emlékezés demokratikus, humánus
A XX. század legnagyobb világégése
kötelességünk. Amíg emlékezünk,
tember
Európából indult 1939. szep
addig nem tűnnek el nyomtalanul
1-jén Lengyelország hadüzenet nélküli
a kínhalálra vetett ártatlan milliók.
lerohanásával. Hosszan kellene a törAz emlékezés tettre késszé tesz, arra
ténelmi eseményeket tárgyalnunk, ha
serkent mindannyiunkat, hogy útját
meg akarnánk pontosan határozni, mi
álljuk az újabb szörnyűségeknek. NeA megemlékezők egy csoportja. Fotó: Glonczi Rudolf
is vezetett kirobbanásáig. Beszélhetkünk, magyaroknak különösen fontos
nénk gazdasági világválságról, az első
emlékeznünk: az auschwitzi haláltábor
világháborúról és előre megjósolt következményeiről, nagyhatalmi
áldozatai közül minden ötödik honfitársunk volt!
érdekekről. Részletezhetnénk, milyen események történtek, míg a szöA megbocsátás pedig létfeltételünk. Európai létünké és emberségünvetséges hatalmak közül 1945. április 25-én az amerikai és a szovjet
ké. Az újrakezdés, a békés egymás mellett élés és lelki békénk alapvető
csapatok találkoztak az Elbánál, majd április 30-án a Berlint ostromló
feltétele.
szovjet erők elfoglalták a Reichstagot, Hitler öngyilkos lett, és végül
május 7-én a III. Birodalom kapitulált, a német haderő feltétel nélkül
letette a fegyvert. Május 9-én a szovjet hadsereg elérte Prágát, ezzel az
európai hadszíntéren a második világháború véget ért. De mi most a
A háború legyen első vagy második, már a szó is szörnyű!! Egyes
megbékélés emlékművénél állunk, és bennem az a mondat idéződik
embercsoportokkal olyan dolgokat műveltek, amit nem szabad még
fel, hogy a háborúban nincsenek győztesek, csak vesztesek.
egyszer az emberiségnek megengedni, hogy megtörténjen. (A zsidókat
Nézzük tehát a szomorú mérleget!
és a cigányokat gettókba zárták, ahonnan tehervagonokkal szállították
A világégésben 3 kontinens 72 nemzete vett részt. A halottak száma
őket a több száz kilométernyire fekvő haláltáborokba; akik túlélték az
50 millió. A sebesültek száma 35 millió fő, az eltűnteké 2 millió, az
utazást, azok nagy részével gázkamrákban végeztek.) (Wikipédia)
anyagi veszteség több ezer milliárd dollár. Magyarország a trianoni séSzabó Lőrinc: Háború után (részlet)
relmek miatt sodródott bele a II. világháborúba. Kiugrási kísérlete a
Óh, szállni!… Vérmocskolt évek után
háború vége felé sikertelen volt. Emiatt a magyar csapatokat a szovjeszázszor szent híreket kapok:
tek továbbra is éppúgy ellenségeiknek tekintették, mint a németeket.
Sohse örült még így az ember
A magyar honvédség csak sodródott, vergődött a fronton.
s a tenger
Tisztikara és legénységi állománya már minden meggyőződés nélkül
egész megfiatalodott!
– „katonabecsülettel a végsőkig” – harcolt a németek oldalán. TömeEzzel a mottóval emlékeztünk május 8-án a második világháború jászfényszarui és Jászfényszarun elhunyt minden áldozatára,
legyen az magyar, lengyel, német vagy orosz.
Először a II. Világháborús emlékműnél Fekete Csilla énekét követően helyezték el városunk elöljárói a megemlékezés virágait, majd a
Megbékélés emlékművénél a himnusz eléneklése után Kotánné Kovács Tímea történelemtanár gondolatait követően Ézsiás László versét
hallhatták a résztvevők. Mindkét emlékműnél gyertyát gyújtott, és
a megemlékezésen részt vett Csúz Antal veterán, akivel korábbi számunkban készítettünk riportot.
Katinka

„Az újrakezdés, a békés egymás
mellett élés és lelki békénk
alapvető feltétele”

Egy résztvevő reflexiói

ges méretű átállás a szovjetekhez nem történt. A nyilas hatalomátvétel
után az országot a Wehrmacht szisztematikusan kifosztotta. Ennek
során számos erőszakoskodás és egyéni rablás is történt. A szovjet hadsereg sem volt tekintettel a magyar érdekekre. A két hadsereg okozta
pusztulás nem választható teljesen külön, az összveszteség mindenesetre megdöbbentő: a nemzeti vagyon 40%-a semmisült meg. A háború
utolsó 12 hónapja okozta a polgári veszteségek 90%-át és a katonai
veszteségek mintegy kétharmadát. A németek utolsó jelentős támadása a második világháborúban éppen Magyarországon történt 1945.
március 6-án. Hitler a sok kudarc után sikert akart felmutatni, és a
gyengének ítélt 3. Ukrán Front ellen fordította az SS-páncélosokat.

Óh, szabadulás!… Mámorosan
táncolnak körül a szelek;
rózsák tolonganak szemeimben
s minden
rostomban ujjongás bizsereg:

indulok, s ahogy a virágba borult
fát röpíti illata szárnya:
millió kalandor vágyamon
testtelen, parttalan, gazdagon
szétszállok a világba.
Baranyi Lajosné,
a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
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Projektzáró rendezvény az ipari parkban
JÁSZFÉNYSZARU IPARI PARK KOMPLEX FEJLESZTÉSE – I. ÜTEM (ÉAOP-1.1.1/C-12-k-2012-0001) ZÁRÓRENDEZVÉNY
2015. május 7-én a Jászfényszaru Ipari
Park multifunkciós csarnokában kezdődött
meg a JIC Kft. projektzáró rendezvénye. Az
eseményre hivatalos vendégeket Győriné dr.
Czeglédi Márta, Jászfényszaru város polgármestere köszöntötte, aki a szót Versegi Lászlónak, a JIC Kft. ügyvezetőjének adta át, aki
ismertette a lezárult projekt legfontosabb
mérföldköveit.
Dr. Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium energetikáért felelős államtitkára beszédében elmondta, hogy a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően Jászfényszaru városa helyet követel magának a
legfontosabb ipari települések között.
Beszédének kulcsmondata, a „minden út
Jászfényszarura vezet” osztatlan sikert aratott
a hallgatóság körében. Pócs János országgyűlési képviselő zárómondataiban további
sikereket kívánt mind Jászfényszaru váro
sának, mind a Jászfényszaru Ipari Centrum
Kft.-nek.
A beszédek között Danny Blue mentalista
műsora szórakoztatta a vendégeket.
A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 2013.
július 1-jén kezdte meg a kiemelt projekt
megvalósítását, melynek tartalma egy teljes
körű infrastruktúrával ellátott ipari terület kiépítése 12,34 hektáron, valamint egy
1634 m2 hasznos alapterületű Vállalkozói
Ház megépítése, amely úgy az ipari parkban
már letelepedett, mint a betelepedni szándékozó vállalkozások számára nyújt hiánypótló
szolgáltatásokat. A Vállalkozói Ház helyt ad

6 darab műhelynek, 15 darab irodának, egy
akár rendezvényteremként is használható étteremnek, illetve a kikapcsolódást is szolgáló
sport- és rekreációs helyiségeknek.
Az eddigi legnagyobb beruházás célja új
munkahelyek létrehozása további lehetséges
betelepülők megnyerésével, kedvező működési feltételek biztosítása kis helyigényű vállalkozások részére, valamint az ipari parkban
elérhető szolgáltatások további bővítése.
A projekt költségvetése: közel 1.130 millió
Ft. Ebből az EU-támogatás: 448 millió Ft.

A projekt megvalósítása során az Ipari
Centrum Kft. megtakarítást ért el. Az így lehetővé vált költségátcsoportosítást követően
megtörtént egy úgynevezett Multifunkciós
Csarnok tervezése, mely 2015 tavaszán került
átadásra. Az 500 négyzetméter alapterületű
épület alkalmas termelésre, tárolásra vagy bemutatóteremként történő használatra. A Vállalkozói Házat 2015. áprilisban már birtokba
vették az első bérlők.
Bazsó Diána marketing munkatárs
Forrás: JIC honlap · Kép: Glonczi Rudolf

A Gondozási Központ hírei
Várjuk Idősotthonunkban!
Látogatás Parádra
2015 februárjában megkezdődött a Gondozási Központ épületének
felújítása és bővítése. A bentlakásos otthonban mindig túljelentkezés
van, ezért már nagyon időszerű volt a bővítés. Örömmel vettük tudomásul, hogy az önkormányzat sikeresen pályázott, illetve biztosította a szükséges önerőt. Így megkezdődhetett, és gőzerővel folyik az
építkezés. Az új rész elkészülése után a jelenlegi épület felújítása is
megtörténik majd. Az épület várhatóan 2015 októberétől lesz beköltözhető állapotban. A jelenleg 15 fős otthon ezáltal 46 fő befogadására
lesz alkalmas! Az otthon elsősorban a jászfényszarui lakosság igényeit
kívánja kielégíteni. Természetesen más településekről is szívesen látjuk az időseket, de a helyi lakosok mindig elsőbbséget élveznek az
elhelyezkedésnél. Már lehet jelentkezni azoknak, akik úgy gondolják,
hogy szívesen beköltöznének egy szép új épületbe, ahol 24 órában
kapnak felügyeletet, és segítséget mindennapjaikban. Jelentkezni Kiss
Jánosné intézményvezetőnél lehet a Gondozási Központban, a Bajcsy
Zs. út 7-ben vagy a 06-57/422-148-as telefonszámon. Itt tájékozódhatnak a beköltözés feltételeiről, illetve megkaphatják a beköltözéshez
szükséges nyomtatványokat. A jelentkezéseket már elfogadjuk, hiszen
tudni szeretnénk, hogy milyen igény van a fényszarui lakosság részéről, és mennyi helyet hirdethetünk meg más települések időseinek.
46 idős ember ellátásához a jelenlegi dolgozói létszám sem elegendő,
ezért új dolgozók jelentkezését is várjuk. Szakképzett, elhivatott, az
időseket szerető és műszakot is vállaló kolléganők jelentkezését várjuk!
Természetesen a dolgozók felvételénél is előnynek számít, ha valaki
helyi lakos. A részletekről szintén az otthonban lehet tájékozódni.
Reméljük az új intézmény minden idős örömére fog szolgálni!

A Gondozási Központ dolgozóival intézménylátogatáson és tapasztalatcserén voltunk a Parádi Idősek Otthonában. A 150 fős otthonban
jól működő, a mi bővülő intézetünkben is megvalósítható sok hasznos
ötlettel lettünk gazdagabbak. Az intézményben Tóth Teodóra intézményvezető asszony vezetett bennünket végig, mondott el mindent a
működésükről, és válaszolt fáradhatatlanul újabb és újabb kérdéseinkre. Köszönjük Lovászné Török Magdolnának, hogy megszervezte ezt
az utat, és elkísért bennünket, valamint az önkormányzatnak, hogy
biztosította az út költségeit. Reméljük, a jászfényszarui idősek otthona
is ilyen példaértékű intézmény lesz, ahol jól érzik majd magukat időKép és szöveg: Rigó Krisztina
seink!
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Redemptio
Megemlékezés Jászfényszarun
2015. május 6-án ünnepeltük a redemptio 270 éves évfordulóját.
1745. május 6-án Mária Terézia diplomája tette lehetővé a redemptiót.
Ezen a napon emlékezünk meg jász és kun őseinknek arról az erőfeszítéséről és elszántságáról, ami során saját pénzükön megváltották
földjüket és szabadságukat. Kivételes és egyedülálló esemény ez a
magyar történelemben, mely bizonyítja a jász és kun emberek ere-

Rákóczi veresége a jászkun remények veresége is volt. De elszántságukat nem törte meg. Hosszas tárgyalások után elérték, hogy Mária
Terézia 1745. május 6-án kiadott diplomájában engedélyezte a jászok
és kunok számára, hogy visszaváltsák földjüket, ezzel visszanyerjék szabadságukat. 580 000 arany forintot fizettek a Jászkunságért, vállalták
a nádor fizetéséhez való hozzájárulást, 1000 lovas katona kiállítását,

jét, szabadságba vetett hitét. A jászokat a kunokkal együtt IV. Béla
telepítette le a Jászkunságban. Katonai szolgálataikért cserében nem
kerültek más földesúr fennhatósága alá, megőrizhették szabadságukat,
a nádor bíráskodott felettük. Zárt közösségben, székekbe, szállásokba
tömörülve szabadon őrizték jászkun eredetüket. A törökök 150 éves
fennhatósága alatt a Jászkunság népe is sok szenvedésen ment keresztül. Falvak néptelenedtek el, sokan elmenekültek. A török kiűzése
után megindult a terület benépesedése. I. Lipót királynak azonban
pénzre volt szüksége. Arra hivatkozva, hogy az itt élők már nem jászkunok, 1702-ben eladta a területet a Német Lovagrendnek 500 000
aranyforintért. A jászkunok az eladatással elveszítették szabadságukat,
földesúri függésbe kerültek, súlyos adót fizettek, többé nem a nádor
bíráskodott felettük. Ebbe nem tudtak belenyugodni. Az elégedetlenség és jogfosztottság királyellenes hangulatot teremtett. Ekkor tört ki
a Rákóczi-szabadságharc. A jászkunok egy emberként csatlakoztak
Rákóczi seregéhez, remélve, hogy így visszanyerik szabadságukat. Jászfényszaru 152 féri lakosából 139 lett Rákóczi katonája.

a katonáskodási kötelezettséget.Ezt az összeget a lakosok maguk teremtették elő. Egyesével jelentkeztek a családok, hogy ki mennyit tud
fizetni, a pénzükért cserébe földet kaptak. Aki tudott fizetni, az szabad
lett, vagyis redemptus. Aki nem tudott fizetni, az irredemptus maradt.
2014-ben a magyar országgyűlés ezt a napot emléknappá nyilvánította. A megemlékezés során iskolánkban a 4-6. évfolyamos tanulók
az első órában egy rendhagyó történelemórán vehettek részt, melyen
megismerték a jászok és a redemtio történetét, és a jászok népével ös�szeforrott mondákat, hagyományokat, a Jász himnuszt.
A 2. órában a jász hímzés történetét és motívumait saját készítésű
hímzésein Sárközi Jánosné Kati néni mutatta be, Ördög Jánosné Czeglédi Marika jász asszony a jász viseletet szebbnél szebb darabokkal és
érdekes történetekkel tette élővé, a jászok fegyvereit, a redemptióhoz
vezető utat pedig Ézsiás István jászkapitány ismertette a gyerekkel. A
3. órában játékos feladatokkal és totóval mélyíthették el tudásukat a
tanulók.
Kotánné Kovács Tímea · Fotók: Kubala Zsolt

Ünnepség Jászberényben
A Jászkunság méltóképpen megemlékezett
a redemtio 270. évfordulójáról május 6-án,
amelyet a Magyar Országgyűlés 2014-ben
közös akarattal (ellenszavazat nélkül) nemzeti
emléknappá nyilvánított. A megemlékezések
színhelye ebben az évben is Jászberény volt. A
Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzat
a Déryné Művelődési Központban tartotta
meg ünnepi ülését. A felszólalók felidézték a
redemtiós oklevél kiadását, amely akkor gyökeresen megváltoztatta az itt élő emberek életét.

15 órakor kezdődött a főtemplomban az
ünnepi szentmise, ahonnan az ünneplőket
a kapitányok és bandériumok lovas csapata
vezette a megemlékezés színhelyére, ismét a
Déryné Művelődési Központba. A Hármas
kerület kiválóságainak díjazása után az új
jászkun főkapitány beiktatása következett.
Először a még hivatalban lévő főkapitány
beszámolója hangzott el, majd a protokoll
szabályzatának megfelelően esküt tett Borbás Ferenc, aki mostantól 3 évig tölti be ezt a

tisztséget. Az ünnepség végeztével újra a kapitányok és bandériumok vezetésével az ünneplő sokaság elindult a kapitányi szoborhoz,
ahol mindenki elhelyezhette az emlékezés
virágait.
Ezen a napon ismét büszkék lehetünk
származásunkra, őseinkre és magunkra, hisz
hagyományőrzésünk élen jár az egész Kárpátmedencében.
Ézsiás István
emeritus jászkun főkapitány
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Város napja a hagyományok és újdonságok jegyében
A hagyományos zenés, fogatos ébresztőre kelhettek május elsején
Jászfényszaru lakói.
Több mint hatvanan vettek részt a szokásos egészségügyi szűrővizsgálaton, melyet a helyi védőnők szervezetek. A Város napi kupán 2
junior és 3 felnőtt csapat mérte össze tudását.
Délelőtt új helyszínre is hívtuk a motorsport kedvelőit, hiszen a
nemrégiben elhunyt kiváló élsportolónk, Pető Ádám emlékére felújított, táblával is jelzett motoros gyakorlópályát avattunk fel, amely a
barátok és tisztelők kezdeményezésére, azok és a szülők kétkezi munkájával, városunk önkormányzata és a Városfejlesztő Kft. támogatásával és városunk intézményeinek összefogásával valósult meg. S kiről
másról nevezhettük volna el ezt a pályát, mint arról a jeles fiatalemberről, aki köztünk élve csúcsokat rengetett a motoros sportban, és ezzel
városunk hírnevét is öregbítette.
Ádám tisztelői adományából készült emlékművét Tóásó Tibor kőfaragó készítette, amelyet a pályaavató ünnepség keretében Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármester és Lovász Dénes főszervező leplezett le,
majd Kiss Gábor esperes plébános, érseki tanácsos áldott meg.

A jelenlévők babérkoszorúval és virágokkal tisztelegtek bajnokunk
emléke előtt. Az ünnepségen közreműködött Berzéné Magyar Krisztina és Bordásné Kovács Katalin.
Az ünnepség után Ádám motoros társai, barátai, tisztelői emlékfutama következett, melyet Kuncz Richárd, Ádám motoros edzője, a
Motomax csapat tagja vezetett le. Az ország minden pontjáról érkezett ötventől több versenyző három kategóriában (felnőtt, gyermek
és amatőr) mutatta be fantasztikus tudását. Ilyet még nem látott ez
a föld. A szakemberek véleménye szerint az elkészült gyakorlópálya
hivatalos gyermekversenyek lebonyolítására is alkalmas lett. Fél egykor
felbőgtek a versenymotorok és a hozzájuk csatlakozó lelkes amatőrök
gépei, és egy látványos, száznál több járműből álló konvoj vonult fel
Fényszaru utcáin. Délutántól a pályát rendeltetésének megfelelően
birtokba vehették a motorosok. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy
tartsa be a kihelyezett táblán látható használati szabályokat!
Köszönjük az emlékpark megálmodóinak és megvalósítóinak a soksok munkát, a rendezvény lebonyolítóinak a segítséget!
(folytatás a 6. oldalon)

Az emlékfutam résztvevői. Fotó: Karizs Evelin
Emlékmű és emléktábla. Fotó: jaszsagonline.hu

Első futam a pályán. Fotók: Karizs Evelin

Iglicés táncosok és a közönség. Fotók: Glonczi Rudolf
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Város napja a hagyományok és újdonságok jegyében

(folytatás az 5. oldalról)
Délután kettőtől a Sportpályán
folytatódtak a programok. Már
korábban kipróbálhatták, ekkor
pedig versenyre kelhettek a rodeó
bika megülésére és a kecske meglökésére vállalkozók. Változatos
gyermekprogramok:
pónicikli,
lufihajtogató bohóc, arcfestő, légvár kastély, bűvésziskola és a tűzoltók ügyességi próbája szórakoztatta délután az ifjabb látogatókat.
Mintegy húszan vállalkoztak
arra, hogy megtekintsék a 32-es
útépítés nyomvonalán folyó ásatásokat.
16 órától sikeresen mutatkoztak
be a színpadon a város művészeti csoportjai. Az Iglice Gyermeknéptánc
Együttes 4 csoportja, a művelődési ház hagyományőrző köre reprezentálta az egyre népszerűbb néptáncot, és a Fehér Akác Népdalkör
erősítette a népi blokkot. A kórusok közt sajátos hangot megszólaltató városi énekkar és a művészeti iskola társastánc tanszakának négy

 rodukciója a könnyedebb műfaj felé orientálta a lelkes nézősereget.
p
A tombolahúzás is népszerűnek bizonyult. A napot Lola és Palcsó
Tamás előadása zárta. Május elseje több helyszínen folyó programjait
csaknem 900 fő tisztelte meg jelenlétével.
Katinka · Fotók: Glonczi Rudolf

Fesztiválokon jártunk

Péter Szilárd a nívódíjasokkal

Sűrű volt a program az elmúlt hetekben az
Iglice Gyermeknéptánc Együttes háza táján.
Április 24-én a 15 éves művészeti iskola gálaműsorán szerepelt az együttes 4 csoportja. Itt
mutatkoztak be először az apró iglicések, akik
idén kezdtek ismerkedni a néptánc alapjaival,
valamint itt mutatták be első önálló koreog
ráfiájukat a Jászfényszarui Hagyományőrző
Együttes táncosai.
Másnap, április 25-én az együttesből két
pár (Balázs Bernadett – Pál Bence és Jarábik
Maja – Horváth Levente) Jászberénybe utaztak a III. Jászsági Gyermek és Ifjúsági Szólótáncversenyre. A versenyen egy kötelező és
egy szabadon választott táncot kellett bemutatni a résztvevőknek két percben. A fesztiválon mind a két pár szépen szerepelt a több
mint nyolcvan fős mezőnyben, amit mi sem
bizonyít jobban, mint hogy Maja és Levente
megkapták a versenyen elérhető legmagasabb
szólótáncosi nívódíjat.
A következő héten, május 1-jén a focipályán mutatták be táncosaink tudásukat, színesítve ezzel a városi majális forgatagát.
Május 8-án Szolnokra utazott az együttes
középső csoportja, ahol az I. Várhelyi Lajos

Kuka Országos Gyermek és Ifjúsági Néptáncversenyen szerepeltek. A fesztiválon 13
csoport mutatkozott be a délelőtt folyamán
egy öttagú zsűri előtt több koreográfiával,
majd délután egy játékos sorverseny és akadálypálya várta a csoportokat. A táncosok
két koreográfiát mutattak be: egy jászsági és
egy somogyi táncot. A zsűri értékelésében
kiemelte az együttes táncosainak technikai
felkészültségét, a fiúk eszközhasználatát, a
táncosok énektudását és a koreográfiákról is
elismerően szólt. Az Iglice Gyermeknéptánc
Együttes a délutáni vetélkedősorozatban elhozta a második helyezést, míg a táncukkal
kiérdemelték a fesztivál legmagasabb arany
fokozatát.
Ezzel még nem ért véget az együttes programjainak sora, hisz június 4-től 7-ig a csoport edzőtáborba vonul Tápiószentmártonba, ahol már a jövő évi táncokkal kezdenek
dolgozni!
Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki segítette az együttes munkáját bármilyen módon, különösen a nálunk táncoló gyermekek
szüleinek!
Szöveg: Péter Szilárd · Fotó: Facebook
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Sok születésnapokat…
A népdal köszöntő sorai a 15 éve működő művészeti iskola hagyományos évzáró ünnepi estjén szólalt meg. Azt gondolom, nem múltak
el nyomtalanul a mögöttünk álló esztendők. Minden művészeti ág –
kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek – bemutatta „kincseit”, és azok
is megszólaltak, akik mindehhez a segítséget adják. Hiszem, a művészeteken, a hagyományok ápolásán keresztül gazdagabbá tehetjük
a ránk bízottak életét, és olyan útravalóval engedhetjük őket tovább,
amely mindig segíteni fogja őket abban, hogy érzékenyebbek legyenek

a körülöttük lévő világra, és felemelkedve a hétköznapok szürkeségéből teljesebb életet élhessenek! Iskolánk ezen értéke és büszkesége
nyitva áll valamennyi jelen és jövőbeli diákunk előtt, és bízunk abban,
hogy sokan élnek ezzel az ajándékkal s éltetik tovább intézményünket
mindannyiunk örömére! Köszönet MINDENKINEK, akik fontosnak érzik és segítettek, és a jövőben is segítenek ebben!
Szöveg: KHM-- · Fotók: Karizs Evelin (6, 8),
Glonczi Rudolf (1, 4, 5, 7), Sugár Istvánné (2, 3, 9)
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ANNO – egy nem mindennapi túléléstörténet – VI. (befejező rész)
Szerteágazó és sokrétű volt társadalmi tevékenysége. Beosztásából adódóan, míg
Jászberényben dolgozott, tagja a járási pártvégrehajtó bizottságnak, Szolnokon a megyei
tanács hivatali pártszervezetének vezetőségi
tagja. Szakmai tudása és tapasztalata a Szolnok Megyei Jogászszövetség alelnökeként
hasznosult.

fütyült, hülyézett. Egyszer hívattak a pártbizottságra, közölték velem, vagy az állásomról
mondjak le, vagy a futballt hagyjam abba,
mert megengedhetetlen, hogy a járási tanács
tisztségviselőjét sértegesse a közönség. Azt mondtam, nem a vb-titkárt sértegetik, hanem a Lehel
ügyetlen kapusát, s ez nagy különbség. Nagy nehezen békén hagytak.” Később Jászfényszarun,
Jászberényben, de még Szolnokon az MTE
öregfiúk, jogászok csapatában sokszor felvette
a sportmezt.
Élete végéig úszott, asztaliteniszezett.
A szolnoki MÁV SE a későbbi MÁV-MTE
elnökségi tagjaként tapasztalatával, kapcsolataival segítette a város labdarúgását. Nyolc
évig a MÁV SE labdarúgó szakosztályának
elnöke volt.

demrend arany fokozata – 1975, Haza Szolgálatáért érdemérem arany fokozata – 1981.
A Szocialista Magyarországért érdemrendet
kapta nyugdíjba vonulásakor 1985-ben, mely
elismerést csak kevesen tudhatták magukénak.
Húsz éve, hogy eltávozott, nincs közöttünk. Szegeden 1994. október 8-án, életének
74. évében hunyt el, és a szolnoki Kőrösi úti
köztemetőben alussza örök álmát. A megyei
tanács vb-titkári székébe került utóda, Bozsó
Péter megyei főjegyző búcsúzott tőle, Jászfényszaruról is sokan elkísérték utolsó útjára,
a nyugvóhelyére.
Visszatekintve életútjára, talán az élet „kiegyenlítette” azt a sok rosszat, melyet megélt
fiatalon, és biztos élete végéig nyomasztotta,
még ha nem is beszélt róla. Édesanyja, öccse,

A Magyar Labdarúgó Szövetség
Kuti György részére 1947. augusztus 28-án
kiállított Játékos igazolványa

Látogatóban a Kuti család szolnoki, Ságvári körúti lakásán 1992 márciusában.
A fénykép dr. Kuti Györgyről a Mi Újság Fényszarun? „Hinni kell – de illúziók nélkül”
című riportja alkalmával készült

A Magyar Labdarúgó Szövetség
Kuti György részére 1947. augusztus 28-án
kiállított Játékos igazolvány fényképe
Életének szerves része volt a rendszeres
mozgás. A labdarúgás szeretete végigkísérte életét, amíg tehette, aktívan sportolt a
jászfényszarui sportegyesületben, majd a jászberényi Lehelben. Elmondása szerint: „… a
Lehel kapusaként néha egy-egy potya gól beengedésénél (akkor sem volt másként) a közönség

Egyéb társadalmi tevékenységét is sok-sok
elismerő oklevél igazolja, így az MHSZ-től,
a tűzoltóságtól, árvízvédelemtől, sportegyesületektől.
Jelen volt a Jászfényszarut várossá avató
ünnepségen 1993. április 2-án, melyhez az
évtizedeken át végzett munkája is nagyban
hozzájárult.
Alapító tagja volt, és személyesen részt vett
betegsége ellenére 1993. október 30-án, a
Fényszaruiak Baráti Egyesületének alakuló
közgyűlésén.
Szakmai és közéleti munkásságát több mint
egy tucat rangos elismerés, kitüntetés fémjelzi, többek között: Szocialista Munkáért
érdemérem – 1954, Munka Érdemrend –
1963, Magyar Népköztársasági Sportérdemérem ezüst fokozata – 1968, Felszabadulási
Jubileumi Emlékérem – 1970, Munka Ér-

nevelőapja, nevelő nagyszülei mind odavesztek, a családból csak egyedül menekült meg.
Talán gyermekei, unokái sikerei enyhítették
mély fájdalmát. Első gyermeke, Mészárosné
Kuti Katalin jogász lett, a MOL Rt. Ellenőrzési Osztályának vezetőjeként ment nyugdíjba. Fia, Kuti György erdésztechnikusi
végzettséget szerzett, pályaelhagyó lett, és egy
cégnél kereskedelemmel foglalkozott (mint
a nagyszülei). Legfiatalabb leánya, Heidrich
Gáborné Mária beváltotta édesapja álmát,
testnevelő tanár lett a Szegedi Tudományegyetemen.
Hat unokája is sikeres, sajnos nyolc dédunokája már nem élvezhette dédnagyapjuk
kedves humorával kifejezett szeretetét.
Jászfényszaru Város Önkormányzata 2014.
augusztus 19-én megtartott városi ünnepségén
(folytatás a 9. oldalon)
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ANNO
Egy nem mindennapi
túléléstörténet – VI.
(befejező rész)
(folytatás a 8. oldalról)
posztumuszként Kuti Györgynek Díszpolgári címet adományozott.
Befejezésként rögzítsük az utókor számára
az ünnepségen elhangzott laudációját:
„Életében a jászfényszaruiakért, szeretett
községe fejlődéséért végzett munkája, Jászfényszaru iránt tanúsított elkötelezettsége,
példás családi élete okán méltó a Díszpolgári
címre.
Kuti György munkássága már akkor összeforrt Jászfényszaruval, amikor a Szolnok Megyei Tanács vb-titkáraként dolgozott, ahol ő
képviselte településünket a megyei tanácsban
39 éven át.
Felismerte és támogatta, hogy Jászfényszarun a mezőgazdaság és a helyi ktsz mellett új
ipari ágazatra van szüksége a településnek.
Múlhatatlan érdemeket szerzett a Kalapgyár
letelepítésében, a helyi oktatási intézmények
fejlesztésében, a tájház létrehozásában – hogy
csak néhányat idézzünk.
Nagy elismeréssel adózunk neki azért
is, mert minden igyekezetével segítette a
jászfényszarui diákok továbbtanulását. Elvárta, hogy Jászfényszaruról egyre többen képezzék magukat, és azután helyben kamatoztassák megszerzett tudásukat.
Volt időszak, amikor egyesek irigységből
a Jászfényszaru érdekében kifejtett munkája
miatt településünket egyszerűen csak „Kuti
falvaként” emlegették.
Kuti György figyelemmel kísérte azt az időszakot is, mikor a módosabb parasztcsaládok
terhei aránytalanul megnövekedtek, amellyel
ő sosem azonosult. Ma is tudunk rá példákat,
hogy egyes családok neki köszönhették, hogy
a fejük fölött megmaradt a tető.
Kiváló csapatjátékos volt, a szó szoros értelmében, mint a jászfényszarui futballcsapat
kapusa.
A rendszerváltozást követően is tartottuk
vele a kapcsolatot. Mikor a helyi laptól megkerestük, hogy legyen a riportalanyunk, óva
intett bennünket, hogy csak akkor írjunk
róla, ha ebből nem származik bajunk. Nem
származott!
Így fordulhatott az elő, hogy Rubint Zoltán esperes plébános és Kuti György interjúja
egymást követően kerültek be a helyi lapba.
Ők azok, akik egyébként is egész életükön át
ápolták barátságukat más ideológiai nézetük
ellenére is. Barátságuk és emberszeretetük
erősebb volt mindennél.
Kuti György neve beleíródott Jászfényszaru történelmébe. Élete és a városért végzett
munkássága tanúbizonyságként szolgál ahhoz, hogy gyermekei: Katalin, György és
Mária átvegyék a posztumusz Jászfényszaru
Díszpolgára címet”.
Írta és a sorozatot gondozta:
Tóth Tibor
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Számba vesszük
helyi jelentőségű természeti értékeinket
A túrkevei székhelyű Herman Ottó Természetvédő Kör egyik aktuális pályázatának
köszönhetően csokorba szedi Jász-NagykunSzolnok megye helyi jeletőségű védett természeti területeit. A Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás pályázata által támogatott
programunk célja kettős. Egyrészt gondos
kutatómunkával összeírjuk a megye helyi
jeletőségű természeti értékeit, és egyúttal a
területek pontos természeti állapotfelmérését
is elvégezzük, másrészt pedig be is mutatjuk
ezeket a természetvédelmi és turisztikai szempontból egyaránt nagy jelentőséggel bíró értékeket a nagyközönség számára. A program
Megyei Természetvédelmi Kalauz névre keresztelt „produktuma” egy interaktív honlap
formájában lesz elérhető, ahol térképpel és
fotókkal gazdagított leírások segítségével lehet megismerkedni helyi jeletőségű természeti értékeinkkel. A tereplátogatások alkalmával tapasztalt természeti állapotváltozásokról,
örömteli és elszomorító élményeinkről pedig
a Megyei Természetvédelmi Értékleltárban
számolunk be. Programunk komoly célkitűzése, hogy újabb értékes területek helyi véde-

lem alá helyezését kezdeményezzük, hiszen
rengeteg olyan természeti kincs rejtőzik még
megyénkben, amelyek sajnos -nem megérdemelt módon- még nem kerültek törvényes
oltalom alá.
De melyek is pontosan a helyi jelentőségű
védett természeti értékek? A hazai természetvédelmi szabályozásban két módon lehet területi oltalmat biztosítani. Országos jelentőségű védett természeti területek és természeti
emlékek miniszteri rendeletben kerülnek kihirdetésre. Sajnos számos értékes élőhely
nem került az országos oltalom alá vont értékek közé. A természet védelméről rendelkező
1996. évi LIII. törvény azonban a települési
önkormányzatoknak is lehetőséget biztosít
arra, hogy saját rendeletben nyilvánítsanak
védetté természeti értékeket. Ezeket nevezzük
helyi jelentőségű védett természeti területeteknek, illetve természeti emlékeknek.
Herman Ottó Természetvédő Kör
A program megvalósulását a Földművelésügyi
Minisztérium Zöld Forrás pályázata támogatja. Pályázati azonosító: PTKF/512/2014

Egy kis lelki táplálék
90 perc, 22 vers, 12 előadó 8 és 80 év között, 6 költő, több mint 30 résztvevő – ha
számadatokkal akarnánk leírni a május 8-i
A költészet és Mi című pódiumot.
Hívebb azonban a beszámoló, ha egy bensőséges hangulatú estről beszélünk, ahol a
jászfényszarui irodalmat kedvelők szívet-lelket tápláló, melengető élményt élhettek át.
Az oldott légkörben még a legkisebb gyermek
is bátran állt a publikum elé. A veretes versek
mellett megfért a könnyed, vidám stílus, sőt
az interaktív előadásmód is.
Múltja van ennek a műfajnak városunkban,
jelenét pedig az ilyen programok csak erősítik. A helyi versmondó kör tagjai: Szénási

Sándor, Székely Márk, a színjátszókból kinőtt
versmondók: Bordás Júlia, Csirmaz Luca,
Harmath József, a lelkes diákok: Fekete Csilla, Rácz Ádám, Szűcs Levente, a városunkból
elszármazott Ézsiás László és a fenti versmondásban is jeleskedő poétáinkon túl költőink:
Farkas Lajos, Kun Magdolna és Zsámboki
László gondosodtak arról, hogy senki se siessen haza a bemutatók végén, hanem legyen
kedve maradni, beszélgetni egy kicsit.
Köszönjük az élményt minden közreműködőnek! S köszönjük az önkormányzat támogatását, amivel a helyi drámapedagógiai
műhely programját lehetővé tették!
Katinka

2015. április 18-án (szombaton) a jászberényi Déryné Vegyeskar népszerű Verdi-operákból
összeállított nagyszerű műsorát a közönség vastapssal köszönte meg.
Képaláírás: Dávid Ildikó · Kép: Glonczi Rudolf
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Mögöttük az élet
Bordás Lajosné gyermekkorának emlékezetes történeteit szeretném
most közreadni. Beszélgetésünket felhőtlen nevetés, kacagás kíséri,
mikor redői kisimulnak, s arca pontosan ugyanúgy fest, mint megismerkedésünk idején (ötven évvel ezelőtt).

Bordás Alajosné
„Szüleimnek tényleg ajándéka lettem, ugyanis karácsony napjára érkeztem, 1936-ban a Derék sorra. Sírós kisbaba voltam, édesanyám
sokat dajkált, édesapám éppen katonaidejét töltötte. Kilenc hónapos
koromban édesanyám egy sajnálatos baleset következtében meghalt,
s a nagymamám nevelt sokáig. Ahogy cseperedtem, egyre önállóbb
lettem, s már gyermekként is azon gondolkoztam, hogyan tudnám
családunk életét könnyebbé tenni. Besegítettem a jószágok ellátásába:
iskolai szünetben két ökröt és két tehenet kellett legeltetni, őrizni Székhalmon. Édesapám a reggeli köszöntés helyett mindig mondta: „No,
ma is hozzáfogunk a munkához, amilyen gyorsan csak tudunk, utána
meg még lehet gyorsabban is!” Nagyon sokat bajlódtam az állatokkal,
mire megtanulták a gondolataim menetét. 6 kilométert gyalogoltam
velük nap mint nap, mezítláb a nagy melegben. Sokat járt a fejemben,
hogy szeretnék más lenni, mást csinálni. A Borjú járásban is volt saját
legelőnk, ahol naphosszat le sem vettem a szemem az állatokról, csak
amikor beültem a tanyasi emberekhez. Kicsit szórakoztattam őket, elújságoltam, kivel találkoztam az úton, míg kiértem, s ki szólt hozzám.
Vékonyka kislány voltam, elvesztem az ökrök között, de határozott és
nem félős. A jószágok sokszor jókedvre derítettek, nem nagyon unatkoztam. Naplementére mindig haza kellett, hogy érjek velük.

Történt egyszer, hogy a kultúrházba (most É+J Iparcikk) a tehenek
bementek. Szólt a cigányzene, s látom én, hogy jönnek kifelé a mulatozók, mert megijedtek a teheneimtől. Az állatok talán táncolni akartak,
de egyet szóltam, s jöttek kifelé a lépcsőn. Másik alkalommal is befelé
hajtottam már a teheneket, mikor a községháza előtt velem egykorú
lányok énekelték a „Hegyek között, völgyek között zakatol a vonat”
kezdetű dalt, és kézen fogva körben táncoltak. Az én drága jószágaim
odamentek, a lányok a nagy ijedtségükben elengedték a kezüket, de
hirtelen már azon kaptam magam, hogy a teheneim a kör közepén
állnak. Ritka muzikális állatok voltak. A rendőrőrsre is sikerült bemenniük (akkoriban Barna Valika mögött volt). Nagy akácfák voltak
a bevezető úton, szerencsétlen jószágok pedig megettek mindent, ami
zöld. Az ottlétüket nagy kerek placsnik igazolták. Szégyenkeztem is
sokat miattuk, de hát le voltam maradva tőlük (mindig nagyon siettek
hazafelé), és nem tudtam őket kordában tartani. Nagyon emlékezetes
sztori is történt, amikor nagyon megijedtem. Ökrös fogattal hordtuk
a kévéket az aratásból haza. A szekerünk az alsó temetőnél beleborult
az árokba. Az eső elkezdett esni, és már be is sötétedett. Nem tudtuk,
hogy mit csináljunk, kellene még segítség, beszéltük édesapámmal. A
csősz a temetőn keresztül jött és visszakiáltott: „Hányan menjünk?”.
Mi nem láttunk senkit, nem tudtuk, ki beszél, megijedtünk, az árokban hagytuk a szekeret meg az igavonót, és futottunk a falu felé. Lámpával felszerelve, a jó szomszédokkal ballagtunk, teli félelemmel, hogy
megvannak-e a dolgok. Féltünk, hogy valaki talán feltámadt a temetőben, amikor is összefutottunk a csősszel. Bevallotta, hogy tényleg ő
kiabált nekünk, nem akart nagyon ránk ijeszteni, úgyhogy kárpótlásul
visszajött segíteni. A szekeret kibillentettük, és elvittük a kévét az éjszakába.
Ősszel is kihasználtuk a természet adottságait. Összeszedtük a diót,
és kivittük a kukoricaföldre. A kukorica már le volt törve, s ott is lehetett legeltetni. Mi azonban mással akartunk foglalkozni. Megtörtük
a diót és tortát készítettünk. Vittünk kristálycukrot, a dióval egy nagy
lábasban összeolvasztottuk. Nagy tüzet raktunk, és diótortát készítettünk. A nagy kormos lábast nem győztük súrolni utána. A finom torta
nagyon jólesett kinn a kukoricaföldön. Tényleg mindig mozgás volt
körülöttem. Az ülős tyúkok etetése minden reggel az én feladatom
volt. A tyúkokat (három ült egyszerre) ki kellett hozni az udvarra, és
külön-külön kellett etetni és itatni mindet. Az egyik nagyon makacs
volt köztük, lehet, hogy már megunta a tojások melegét, nem akarta
a reggelijét elfogyasztani, csak repkedett, és fellökte az itatóját. Mérgemben rádobtam egy kis vesszőkosarat, s mit ad Isten, kiszaladt az
útra. A járókelők nem tudták mire vélni, hogyan kél lába a kosárnak.”
Napestig mesélhetné még a mókásabbnál mókásabb történeteket, de
reméljük, ezzel a néhánnyal is sikerült pár derűs percet szerezni az olvasóknak. Köszönöm, Bözsi ángyom! Kép és szöveg: Szilágyiné Marika

Nyári programok gyermekeknek

2015. április 30-án Faragó Annamária Csángó zsoltár című filmjének
jótékonysági vetítésén az alkotó is köszöntötte a résztvevőket.
A művelődési házban június végéig folytatjuk a Csángó Rádió javára
az adománygyűjtést. Kérjük, hogy keressenek bennünket bizalommal.
Kép és képaláírás: Dávid Ildikó

Kedves Szülők!
A www.jaszfenyszaru.hu honlapon megtalálhatják a város ös�szesített, frissített rendezvénytervét, melyben arról is tájékozódhatnak, hogy gyermekeik részére milyen nyári programokat, táborokat ajánlanak a város intézményei, szervezetei.
Jászfényszarun számos kedvező ajánlatból válogathatnak.
Éljenek a lehetőségekkel!
Katinka
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Májusi beszámoló a Teaházból
Április végén ismét óvodásoktól volt hangos a Teaház épülete. 2015.
április 28-án immár 6. alkalommal érkeztek hozzánk a két helyi tagóvoda testvércsoportjai közös foglalkozásra, ami ezúttal a „Föld napja”
jegyében szerveződött. Elsőként a videómegosztó portálon is megtalálható Föld dala című klippet látták a gyerekek, aminek képei elvarázsolták őket. A találós kérdéseket követően szelektíven válogattak hulladékot, és az Alma Együttes Szuperkukák című slágerét hallgatták. A
foglalkozás második részében, az újrahasznosítást szem előtt tartva, üres
tejesdobozból készítettek a szülők és óvónők segítségével perselyeket.
Projektünk megvalósítása során második alkalommal került sor közös program megszervezésre a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi
Pedagógiai Főiskolai Karán működő Lippai Balázs Roma Szakkollégiummal, az (Élet)Utak a perifériáról című műhelykonferencia keretein
belül. A konferenciát dr. Bálint Péter projektmenedzser nyitotta meg,

majd Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester köszöntötte a vendégeket. Az első előadó Kocsis Péter Csaba projektmenedzser, társadalomkutató volt, aki a periférián élők néhány jellemzőjét mutatta be a
résztvevők számára. Második előadóként Langerné Victor Katalin, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi Felzárkózásért Felelős
Államtitkárság helyettes államtitkára a marginalizált közösségek megsegítése érdekében tervezett kormányzati törekvésekről számolt be,
amely során elmondta, hogy mind a komplex telep-program, mind
a roma szakkollégiumi hálózat olyan magyarországi innovációnak tekinthető, amely eredményei után külföldről is mutatkozik érdeklődés.
Emellett elmondta, hogy a 2014-2020-as időszakban több felzárkózást segítő program mellett a két konstrukció folytatása is várható.
Ismertette, hogy a Nemzeti Felzárkózási Stratégia felülvizsgálata megtörtént, jelenleg is folyik az a munka, amely a megfelelő források biztosításával kialakítja majd a stratégiához kapcsolódó cselekvési tervet.
A jászfényszarui komplex telep-program konzorciumi partnerei, a
Türr István Képző és Kutató Intézet, valamint a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat képviselői a szervezetek munkáját, valamint a
felzárkózáshoz kapcsolódó tevékenységüket mutatták be.
A délután során folytatódott az előadások sorozata, mely keretein
belül óvodapedagógusok és a szakkollégium hallgatói, valamint ve-

zetője is megosztották tapasztalataikat a hallgatósággal. A munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatását
segítő, a szociális gazdaság fejlesztésén alapuló szociális szövetkezetek
két példáját tekinthették meg a település lakói a Teaház udvarán, ahol
a Nógrádi Palócok Szociális Szövetkezet, az Érsekvadkerten készített
hagyományos ételből, a nagygöncből tartott kóstolót, emellett a Nógrádi Korona Szociális Szövetkezet mutatta be az általuk készített palóc
linzert és islert.

A termékbemutatót követően a műhelykonferencia vendégei részt
vettek egy várossétán Győriné dr. Czeglédi Márta vezetésével. A séta
során megtekintették azokat az egymásra épülő, a település infrastrukturális fejlesztését biztosító beruházásokat, amelyeket az elmúlt években főként uniós forrásokból biztosítva valósítottak meg. Ezen belül
kiemelhető a Szent József téri Szabadidőpark mellett az országban elsőként felállított Cigányzenész-emlékmű.
A vendégek látogatást tehettek a Samsung Smart Schoolban, amely
a jelen technológia eszközeit felhasználva, új módszertani alapokra
helyezve, a pedagógusok képzése mellett végzi oktatási tevékenységét.
A nap zárásaként a komplex telep-program keretein belül működő
Te, a házban művészeti csoport műsorát tekinthették meg az érdeklődők, ezen belül népdalok, versek, modern és hagyományos cigány
táncok is előadásra kerültek.
A megrendezett műhelykonferencia rámutatott arra, hogy a programok közötti együttműködés, az így kialakuló szinergia fontos szemlélete lehet a társadalmi felzárkózás hatékony megvalósításának.

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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Óvodai hírek, események I.
Anyák napja az óvodákban
Az édesanyákat és a nagymamákat
köszöntötték a napsugár ovisok
„Ha csak egy virág volna, én azt is megkeresném.
Ha csak egy csillag gyúlna, fényét idevezetném.
Ha csak egy madár szólna, megtanulnék hangján.
Ami csak szép s jó volna, édesanyámnak adnám.” (Létay Lajos)
Május első vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat, nagymamákat.
Szép hagyomány ez már évek óta az óvodánkban is. Versekkel, dalokkal, virágokkal, saját készítésű ajándékokkal kedveskednek a gyerekek
ezen a napon anyukájuknak, nagymamáiknak.
Természetesen mi ilyenkor annak örülünk a legjobban, amikor az
anyukák szemében megjelenik egy-egy könnycsepp és a megható pillanatoknak, amikor a pici gyermeküket ölbe véve átölelik.

Kívánjuk, hogy ez ne csak ezen az egy napon, hanem az év minden
egyes napján így legyen!
Dobákné Kati
Anyák napja a szivárvány óvodában
Kőhalmi Erzsébet: Anyák napjára
Rajzoltam egy kicsi szívre
Sok színes virágot.
Édesanyám, anyák napján
Minden jót kívánok!
Szeretném, ha mindig
Mindig csak nevetnél,
Szeretném, ha mindig
Mindig velem lennél!

Fotó: Földvári Zsófia

Fotó: Földvári Edit

Fotó: Földvári Edit

Fotó: Horváth Csaba

Fotó: Kubala Zsolt

Ismerkedés a csibékkel az óvodákban
Egy startmunka program a fő törekvései mellett (melyek a foglalkoztatás növelése, és a lakosság az előállított termékekkel történő ellátása)
szolgálhat egyéb, a köz érdekeit képviselő célokat is, mint például a
gyerekek környezeti nevelése. Ezt bizonyítja május 5-én a Napsugár
és a Szivárvány Óvodákban tett látogatásunk, ahol április végén a
startmunka keretein belül érkezett napos csibék közül mutattunk be
néhányat.
Miután kíváncsian körénk gyűltek a gyerekek, képek segítségével egy
interaktív beszélgetés keretében megismerkedhettek a házityúk külső
jegyeivel, táplálkozásával és szaporodási jellemzőivel, melyben mindkét óvoda gyermekei aktívan részt vettek. Nagy örömmel ismerkedtek
a csibékkel, simogatták és sokáig elnézegették őket.
Segítőink voltak: Csillik Zsoltné, Ézsiás Nikoletta, Kubala Zsolt és
az óvodák munkatársai.
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Óvodai hírek, események II.
Csigabigák és Macik
2015. április 28-án a Teaházban tartottuk meg szokásos testvércsoport találkozónkat a Föld világnapja jegyében. Megismerkedtünk
több, a Föld védelméről szóló videóval, valamint a gyerekek által kedvelt Jégvarázs mese 25 nyelven énekelt betétdalával.
Találós kérdések hangzottak el a Föld témában, amit a gyerekek
ügyesen kitaláltak.
Ezután a gyerekek által hozott szelektív hulladékokat a megfelelő
szempontok szerint elhelyeztük a gyűjtőkben, miközben az Alma
együttes Szuperkukák című dalát hallgattuk. Az újrahasznosítás jegyében tejesdobozból perselyt készítettünk.
Ismét egy kellemes délutánt töltöttünk együtt az egymással való ismerkedés jegyében.
Szöveg: Dobák Ágota Zsuzsanna
Kép: Lakatos Zoltán

Madarak és fák napja a Szivárvány Óvodában
Az óvoda udvarán, árnyas fáink alatt gyűltek össze a csoportok a
madarak és fák napján. Közösen soroltuk fel, milyen sok fajta fa van a
kertben a gesztenyétől a hársfáig, amelyek a tűző nap ellen árnyékukkal védenek, és az élethez szükséges oxigént adják, kihangsúlyozva,
mennyire szerencsések vagyunk, milyen nagy érték, hogy ilyen szép
fák vigyáznak ránk.
De nemcsak nekünk fontosak a fák, hanem a különböző madaraknak is, amelyek lombjuk között menedéket, otthont találnak. A madarak meg is hálálják a fáknak, elpusztítják kártevőiket. A mi feladatunk
az, hogy védjük fáinkat, madarainkat.
Megismertettük azoknak a madaraknak a hangját, amelyek rendszeresen ellátogatnak óvodánk fáihoz: a fekete és sárgarigó, a cinege és a
harkály több gyermek számára már nem volt ismeretlen, képről fel is
ismertek néhányat. Sok új ismeretre tettek szert a gyerekek, például,
hogy a madarak csőrének alakja megmutatja, mivel táplálkozik. Célunk ezzel a gyermekek közvetlen környezetében lévő élővilág megismertetése és megszerettetése volt. A legnagyobb sikere Anett óvó néni
papagájainak volt, akik jól tűrték a gyermekek érdeklődését. Végül
madarakról szóló gyermekdalokat énekeltünk.
Szarka Gáborné Judit óvó néni · Fotó: Földvári Edit

A Föld napja...
...a Napsugár Óvodában...
Idén óvodánkban április 23-án tartottuk a Föld napját. Ezt a napot megelőzőleg a csoportok készíthettek játékokat újrahasznosított
tárgyakból, pl. tejesdobozokból, tojástartókból. Valamint földdel kapcsolatos meseillusztrációt készítettek, ezzel is hangolódva a Föld napjára. A délelőtt folyamán videókat néztünk a Földről, meghallgattuk
hogyan is hangzik egy dal 25 nyelven, földdel kapcsolatos érdekességekkel, mondásokkal színesítettük ezt a napot. Készítettek a csoportok
rózsaszín, fekete és sárga papírokból embereket, ezzel szimbolizálva a

Fotó: Langó Miklósné

világon élő emberek sokszínűségét. Az elkészített figurákat összetűztük
és a gesztenyefa köré tekertük. Minden csoport ültetett virágokat, beszéltünk a szelektív hulladékgyűjtésről, megbeszéltük melyik gyermek
hol él a világban, „tüzet olthattak” vízipisztollyal, ezzel is felhívva figyelmüket a rengeteg erdőtűzre.
Az óvodánkba járó gyermekek egy élményekben, tapasztalatokban
Földvái Dorottya
gazdag, vidám napnak lehettek részesei. 
...és a Szivárvány Óvodában

A Föld napját bokrok, fák, virágok ültetésével ünnepelték
a Szivárvány Óvodában. Fotó: Földvári Edit
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Óvodai hírek, események III.
Katicák, Ficánkák – Sportnap

Többszöri nekirugaszkodásra sikerült összehozni a találkozót testvér
csoportunkkal. Mi, Ficánkák szülői segítséggel autókkal, a Katicák
sétálva értek ki a fitneszpark területére. A gyerekek barátságosan köszöntötték egymást.
A játszótér részt vettük birtokba, és egy kis önfeledt játékidő után a
lányokat invitáltuk a futópálya kipróbálására. Becsülettel helyt álltak,
és a nagy lelkesedésre való tekintettel az önként jelentkezők között
versenyt hirdettünk. Azután a fiúk következtek. A lelkes magatartás
itt sem maradt el, volt aki még a verseny után is futott pár kört óvó
nénijével.
Majd 8-8 fiúval barátságos futballmérkőzésre került sor. A játékszabályok hiányos ismeretének köszönhetően elég izgalmas volt a játék

– a bíróknak igen nehéz dolga volt – de olyan lelkesek voltak a játékosok, hogy elnézőek voltunk mi is. A Katicák 4:3-ra vezettek, már-már
az egyenlítés lehetősége is fennállt, de Ficánkáink ereje fogytán 6:4-re
kaptunk ki. A mérkőzés utáni barátságos kézfogás is jelzi a csoportjaink között kialakult közvetlenséget.
A gyerekek remek helytállását nyakukba akasztott „aranyéremmel”
díjaztuk és egy közös képpel zártuk a délelőttöt.
A következő héten sor került a 4., egyben utolsó találkozóra is. Itt
a Napsugár Óvodába vártuk a Katicákat „színes műsorunkkal”, kis
ajándékkészítéssel, drámajátékkal az udvaron és egy kis kínálással.
Legközelebb az iskolában fognak találkozni a gyerekek, mint osztálytársak.
Kép és szöveg: Sinkovics Gebura Katalin

Víz világnapja a Napsugár Óvodában
Már hagyománnyá vált, hogy minden évben megtartjuk a víz világnapját a Napsugár Óvodában. Ebben az évben sem történt ez
másképp. Az óvodában volt olyan csoport, amely több hetes projekt
formájában dolgozta fel ezt a témát volt, aki pár napig érintette ezt a
témakört. Az egész óvoda pedig egy csütörtöki napon együtt emlékezett meg a víz világnapjáról. A gyermekek és a felnőttek is kék színű
ruhában jelentek meg az óvodában. A délelőtt folyamán a nagyközépsős Macik „A nagyravágyó felhőcske” című mesét dramatizálták el a
többi csoport gyermekeinek. Egy kis beszélgetés és tudáspróba után
az udvaron folytatódott a játék, természetesen minden a víz jegyében!
A gyermekek nagy örömére lehetett vízipisztolyozni, horgászni, egy
hatalmas halat etetni és versenyezni, hogy ki a legügyesebb a buborékfújásban! A tartalmas délelőttöt közös mondókázással, énekléssel
zártuk.
Kép és szöveg: Klippánné Jáger Melinda
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Rendhagyó kirándulás a hatvani ásatásoknál
Bizonyára a 32-es számú főútvonalon Hatvanba utazóknak feltűnt,
hogy az út építése mellett furcsa alakú gödrök láthatóak. A látszólag
értelmetlen túrásokat régészek végzik. Május 1-jén a város napi programhoz kapcsolódva az érdeklődők közösen egy kisbuszba ültek, és
lehetőségük volt a hatvani oldal régészeti feltárásait szakember vezetésével megtekinteni.
A csapatot Gulyás Benedek egri régésztechnikus vezette. (Az ásatásokat egyetemen képzett régész végzi és irányítja. A régész legfontosabb
segítőjeként a technikus tevékenykedik. Végzi a szórványanyag gyűjtését, a finom bontást és a konzerválást.) Gulyás Benedek előadásában
elmondta, hogy becslések szerint a mai Magyarország területén legalább 1 millió régészeti lelőhely található.
A 32-es út mellett az új kerékpárút nyomvonalának kijelölésekor a
régészeti terepbejárások során derült ki, hogy a nyomvonal mentén is
régészeti lelőhelyek találhatóak. A munkálatokat ez év márciusában
kezdték meg. Első lépésként a bevett gyakorlat szerint a talaj humuszrétegét géppel távolították el a gyorsaság és a munka megkönnyítése
miatt. (A régészeti feltárás során derült ki, hogy a gép több esetben bizony jelentősen megsértett bizonyos leleteket.) A hatvani szakaszon az
egri Dobó István Vármúzeum nagyszámú munkatársa végzi a munkát.
A régészek több korszak emlékeit tárták fel. Kőkorszaki vadászokra
utalnak egy őstulok maradványai: szarv és lábszárcsont. A bronzkorból
tároló gödrök és hulladékgödrök kerültek eddig elő. A bronzkorból
szép cserépedény maradványokat szemlélhettünk.

A feltárt nyomvonal több szarmata település nyomát tárta fel. A települések a 400 éves szarmata megtelepedés eltérő időszakaiból származnak. Nagy számban kerültek elő tároló és hulladékgödrök. A tároló gödrökben feltehetően gabonát tároltak, a régi szemételhelyezés
szokása szerint a szarmaták is gödröket ástak és a használhatatlanná
vált hulladékaikat is ide dobálták be. A kutatók számra ezek a kidobott
tárgyak valódi kincsesbányák, hiszen az előkerült csontok és cserépmaradványok hű képet festenek arról, hogy miként éltek a korabeli
emberek. A feltárás során előkerültek lakóház maradványok is, melyek félig a földbe voltak ásva. (Az egészen a középkor elejéig használt
háztípusokhoz leginkább az egykori dinnyéskunyhók emlékeztetnek.)
A házak felmenő falai földből készültek, és igen alacsonyak voltak. A
tetőszerkezet egyszerű nyeregtető volt. Az épületekre csak a cölöpnyo-

Szarmata lakóház maradványai a közönséggel

Szarmata árok maradványai az érdeklődőkkel

Egy 2000 éves szarmata kemence
Az Alföldön körülbelül 2000 évvel ezelőtt egy új lovasnomád nép,
az indoiráni nyelvcsaládba tartozó szarmata lakosság jelent meg, és
feladva vándorló életmódját nagy kiterjedésű településeket hozott létre. A szarmaták hosszú időn keresztül, több mint 400 évig éltek a
térségünkben. A tudomány jelenlegi állása szerint a Csörsz-árkot és a
városunk határában húzódó Kisárkot is a szarmaták építették a római
mérnökök segítségével a 300-as években. A szarmatákat azonban a
400-as évek elején a hunok lesöpörték a történelem színpadáról. Az
Alföld vidékén a régészek szinte minden alkalommal találnak szarmata
lelőhelyeket. Így történt ez a 32-es út mellett is.

mok utalnak. A házakhoz kemencék is tartoztak. A lelőhely igazán látványos elemei a mélyen földbe ásott kutak. (Amikben a talajvíz mind
a mai napig ott található.) A szarmata telepek jellegzetes árkai is előkerültek, melyek vagy karámként, vagy pedig a település védműveként
szolgáltak. Nagyon érdekes, hogy az egyik árokban a régészek egy oldalra fekvő pózban eltemetett nő maradványait tárták fel. A nő bokáin
pedig gyöngysort találtak. Lábához pedig feltehetően étellel megtöltött cserépedényt helyeztek. A nagyon szokatlan helyszínre és a halotti
pózra egyelőre nincs pontos magyarázat. Előkerült két gyermeksír is,
de nagyon rossz állapotban, hiszen a munkagép részben megsemmisítette. Minden bizonnyal a látogatók számára a legkülönlegesebb lelet
az a szabadon álló kemence volt, amit bár a gép nagyon megsértett, de
tökéletesen kivehető volt. A földből épült kemence fala az égetés során
teljesen kiégett, és sziklaszilárddá keményedett. Így maradhatott fenn
a 2000 évvel ezelőtt a kemencét tapasztó elődünk kézlenyomata is.
Az előkerült tárgyak az egri Dobó István Vármúzeum raktáraiba
kerülnek. Bár a jászfényszarui határrész régészeti leletei is hasonlóak
a fentebb leírtakhoz, a kedves olvasókat alaposabb tájékozódás után
Kép és szöveg: Farkas Kristóf Vince történész
tájékoztatni fogom.
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Jöttünk, láttunk, győztünk!
Jászberény Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2015. 04. 16-án tartotta a területéhez tartozó általános és középiskolás diákok közötti katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt. Iskolánk tanulói közül a települést
Fábián Alexandra, Johancsik Dóra, Rácz Laura 8.a, Kotán Csenge 8.b
és Pál Réka 8.c osztályos tanulók képviselték. Ez volt a város részéről
az első ilyen megmérettetés, bár a vetélkedőt 22. alkalommal rendezik
meg. A napos tavaszi időjárás is hozzájárult ahhoz, hogy a versenyen
mind a versenyzők, mind az állomások személyzete, valamint a szervezők is egy vidám, barátságos eseményen vehettek részt. 9 általános
iskolás csapat versengett 14 állomáson, ahol több témában is helyt
kellett állniuk a tanulóknak: katasztrófavédelem, tűzoltás, polgári védelem, elsősegélynyújtás és egyéb rokon területek feladataival birkóztak meg. A felkészülésre alig egy hónap állt a gyerekek rendelkezésére,
ennek ellenére is sikerült a területi döntőt megnyerniük.

Sakk, Sakk
Sakk eredmények
2015. április 17-én Szombathelyre utaztunk az iskola alsós lány és
felsős fiú csapatának sakkozóival, hogy részt vegyünk a háromnapos
csapat diák sakkolimpia döntőjén, melyre az oktatási intézmények
tanulói a megyei selejtezőn kvalifikálták magukat. Az első napon az
edzők részére tartott megbeszéléssel vette kezdetét a rendezvény. A
mérkőzések lebonyolítására a következő két napon került sor a szombathelyi sportcsarnokban; mindkét csapat összesen 8 fordulót játszott.
A Nyers Lili, Balázs Léna, Kotán Eszter összetételű alsós lánycsapat
a versenyt a 7. helyen zárta, teljesítményük elismeréseként oklevéllel
jutalmazták őket. A 8 mérkőzésből ötször sikerült nyerniük, és háromszor szenvedtek vereséget. Annak ellenére, hogy Kovács Lilla már
nem indulhatott ebben a csapatban, előzetes várakozásaimat felülmúlva a tavalyi helyezésükhöz képest jobb helyen végeztek. Lilla ebben a
tanévben a felsős fiúk csapatát erősítette. Nyers Dániel, Kovács Lilla,
Berényi Levente, Szücs Levente és Novodomszky Tibor alkotta csapat a
felsős fiúk mezőnyében igyekezett helyt állni. Minden partit becsülettel végigjátszottak, végül a 25. helyen végeztek, játékukban azonban
ettől sokkal több volt, koncentráltabb versenyzéssel jobb helyezést is
elérhettek volna.
Minden sakkozónak gratulálok a teljesítményéhez.
A versenyen való részvételünket, szállásunkat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ biztosította, utazásunkat pedig Jászfényszaru
Muhari István
Város Önkormányzata támogatta.

Április végi sakkversenyek
A boldog nyertesek
A megyei fordulóra mindössze 3 további nap állt rendelkezésre.
2015. április 20-án Szolnokon a Holt-Tiszai Vízi Sporttelepen folytattuk a versenyt a következő fordulóban, ahová mindössze már csak
az 5 legjobb megyei csapat kerülhetett be. A gyerekeknek tíz állomáson kellett bizonyítaniuk. Honvédelmi ismeretek, nyúlgátépítés,
népegészségügyi kérdőív, elsősegélynyújtás, uniós ismeretek, veszélyhelyzeti feladványok és persze tűzoltási alapismeretek is szerepeltek a
leküzdendő akadályok között. Itt az időjárás már nem volt annyira
barátságos, de gyermekeink fegyelmezetten versenyeztek, melynek
meg is lett az eredménye. A megyei fordulón 2. helyezést értek el,
és 3 különdíjat is kaptak. Ők érdemelték ki a „Legalakiasabb” címet,
a jászfényszarui csapat közlekedési tesztje lett a legjobb és az ADRállomáson is kiválóan teljesítettek.
Mind a két verseny során tárgyjutalmakat kaptak a versenyzők és a
felkészítők is.
A csapat nevében köszönöm a felkészítést Fábián Gábornak, a
jászfényszarui ÖTE-nek, a jászberényi tűzoltóságnak, a jászberényi
mentőállomás dolgozóinak illetve a városi önkormányzatnak a pólókat, melyekkel egységes külsőt ölthettek gyermekeink.
Kép és szöveg: Mészárosné Dobák Ildikó

Hulladékgyűjtés
Idén is, a hagyományoknak megfelelően, április 17-én délután és
18-án délelőtt megtartottuk hulladékgyűjtésünket. Iskolánk tanulói
ezúttal is remekül teljesítettek: a szülők, pedagógusok és minden segíteni szándékozó közreműködésével 11 tonna papírt és 6 tonna fémet
gyűjtöttek. A bevételt ezúttal is a tanulók jutalmazására, iskolai rendezvények, versenyek lebonyolítására fordítjuk egyenlő arányban az
alsó és a felső tagozat között.
Köszönjük mindenki segítségét, folytatjuk ősszel!
Matécsa László

A tanév vége felé haladva a rapid sakkversenyeknek is vége van. Két
rapid sakkversenyen vettek részt a versenyzők április végén.
2015. április 25-én Dunakeszin a Nógrád Attila-emlékversenyen
mérették meg magukat a sakkozóink.
Alsós korcsoportban:
Nyers Lili a lányoknál az 1. helyet,
Baráth Koppány a fiúknál a 9. helyet,
Baráth Konor Péter a fiúknál a 13. helyet,
Kiss Gergely a fiúknál a 18. helyet szerezte meg.
Felsős korcsoportban a lányoknál:
Kovács Lilla 1. helyezést ért el.
Április 30 – május 3-áig Nyers Lili, Kovács Lilla és Nyers Dániel
részt vettek a Hajdúböszörményben megrendezett
Magyar Korcsoportos Rapid Egyéni és Csapat Sakkbajnokságon.
A versenyen több száz versenyző vett részt
különböző korcsoportban.
Egyéniben:
Nyers Lili a 10. helyet szerezte meg az L10-es korcsoportban,
Kovács Lilla a 4. helyen végzett az L12-es korcsoportban,
Nyers Dániel a 30. helyen végzett az F14-es korcsoportban.
Csapatban:
Vendégjátékosként vettek részt az U14-es korcsoportban.
Kovács Lilla a Barcza Gedeon SC I. csapatában
4-es táblán játszott. Csapata az ezüstérmet hozta el.
Nyers Lili a Barcza Gedeon SC II. csapatában
szintén a 4-es táblán versenyzett. Csapata a 9. helyen végzett.
Nyers Dániel a Barcza Gedeon SC III. csapatában
a 2. táblán játszott. Csapata a 18. helyet szerezte meg.
Jászfényszaru önkormányzatának támogatásával tudtak a gyerekek ezeken a versenyeken részt venni.
Köszönjük, hogy támogatják a sakkozókat is.
Kovácsné Nagy Katalin
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25 éve született meg Jászfényszarun a helyi sajtó I.
Negyedszázada a település szolgálatában
Szűkebb szülőföldünk területén, a Jászságban Jászberényben, a Hármas kerület székhelyén 1868. január 5-én jelent meg az első folyóirat
Jász-Kunság címmel.
A XIX. század végén a XX. század elején további újságok jelentek
meg Jászapátin, Jászárokszálláson, Jászjákóhalmán, Jászladányban,
Jászdózsán, sőt 1904-ben a szomszédos településen, Pusztamonostoron is. A havi lapot heti váltotta fel, és néhány helyen egy időben két
újság is megjelent.
A II. világháborút követően a települési kiadványok megszűntek,
helyüket megyei szintű napilap vett át.
1989-ben elsőként Jászberényben Jászkürt néven adtak ki helyi újságot. A kilencvenes évek közepén már nyolc jász településen jelent meg
havonta, kéthavonta, negyedévente újság. Mára Jászágó és Jászivány
kivételével (a két legkisebb település) 16 jász településnek van saját
újsága, amely többségében havi lap, és ingyenesen jut el valamennyi
családhoz.

nösebb magyarázatra annak fontossága, hogy Jászfényszaru lakossága
és jövője érdekében dolgozó szakemberek kölcsönösen tájékozottak
legyenek. Ismerjék a közös gondokat, s a problémák megoldásán is
együtt gondolkozzanak. Helyt kívánunk adni minden már meglévő
és szervezendő, a lakosság javát, érdekét szolgáló közösségnek, minden
korosztálynak. Szeretnénk praktikus tanácsokkal, hasznos és aktuális
információkkal szolgálni, szórakoztatni, hirdetési lehetőséget biztosítani magánszemélyeknek, vállalkozóknak.”
A szerkesztőkön kívül a próbaszámban jelent meg írása Kovács Andrásnénak és Kun Józsefnek.

A nyomdai munkálatok egyes fázisai

A 15. jubileumi kiállítás tablója
Jászfényszarun írásos tájékoztató „újság” – a két mezőgazdasági szövetkezet egyesülése után – 1975-ben a helyi Béke Mgtsz-ben „Szövetkezeti Híradó” címmel a tsz Kulturális és Oktatási Bizottságának
kiadásában, Hurubán Zoltán szerkesztésével negyedévente 10-12 oldalon stencilezett sokszorosításban több száz példányban 5 évig jelent
meg.
Településszintű kiadvány 25 évvel ezelőtt, 1990. május 25-én jelent
meg Jászfényszaru történetében először Mi Újság Fényszarun? címmel. Alcímként Híradó községünk múltjából és jelenéből szerepelt a
címlapon. A 75 példányt próbaszámnak szánták a készítők és a tanács
fénymásoló gépével sokszorosították.
Említsük meg – köszönetképpen is – kik bábáskodtak létrehozásában. A tanács adta ki, és fedezte költségét. A szerkesztési feladatokat
Bordásné Kovács Katalin, Csirmaz Mátyás, Sugár Istvánné végezte. A
grafikát Harmathné Boros Mária és Kónya István készítette.
A harmadik oldalon a szerkesztőség szól az olvasóhoz az újság céljáról, szükségességéről, tartalmi elképzelésekről. A megfogalmazott
célok huszonöt év távlatában ma is vállalhatók. „Nem szorul külö-

Néhány érdekesség a próbaszámból: Őrjárat az éjben címmel arról
jelent meg tudósítás, hogy 80 fős önkéntes polgári őrjárat alakul. A fiatalokat az iskola vezetése által koordinált Ifjúsági őrjárat ellenőrzi. Ekkor épült 2 db 52,8 m2 szolgálati lakás és egy rendőrségi körzeti megbízotti iroda a Fürst Sándor út (ma Szent István út) elején, a beruházás
3,7 millió Ft-ba került. A Jöhet az özönvíz! című tudósításból megtudjuk, hogy a településen lévő nyolc záportóból 4000 m3 föld került
elszállításra, így 677 ezer Ft értékben a kitisztítás, mélyítés megtörtént.
A tanács a József Attila és Széchenyi utcákban szilárd burkolatú út
megépítéséről döntött. Az ott lakók 7000 Ft közműfejlesztési hozzájárulással segítik telkenként a beruházás megvalósulását. Május 10-én
szülők és gyerekek részvételével Jászfényszarun 20 fővel megalakult a
cserkészcsapat. Márciusban 120 fő részvételével ismét megrendezésre került a hagyományos Petőfi Sándor szavalóverseny az iskolában.
A döntőt 60 fő részvételével a tanács házasságkötő termében tartották.
Négy tornászcsapatunk közül kettő szerzett aranyérmet a Jászberényben és vonzáskörzetében tartott versenyen, s bejutott a megyei döntőbe. A színjátszók a megyei fordulón továbbjutottak a Gödöllőn június
1-3 között megrendezett Gyermekszínjátszók Országos Fesztiváljára.
Az úttörőtábor július 1-10 között Szarvason lesz. Júniusi szünidei matiné a művelődési házban minden hétfőn és szerdán délután, belépődíj
20 Ft. Rólad van szó! címmel május 17-én fórum volt a fiataloknak,
hogy milyen szórakozásra vágynak a településen. Néhány kívánság:
„Diszkót! Aerobikot! Jazzbalettet! Lovardát! Parabola antennát! Újságot! Heavy Metalt! Filmklubot! Társastáncot!”(Folytatajuk) Tóth Tibor
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Íjászverseny a Lehel-tó partján

Fotó: Karizs Evelin

Fotó: Glonczi Rudolf

Május 9-én került megrendezésre tizenegyedik alkalommal a Jász
Íjász csapat saját rendezésű íjászversenye a Lehel-tó partján.
Nagy örömmel töltött el minket, hogy az ország számos pontjáról
érkeztek hozzánk: Besenyszögről, Nagyrédéről, a Jászság több településéről, Szolnokról, Mezőkövesdről, a Dunántúlról, és köszönthettünk
olyan indulókat is, akik a korábbi években nem versenyeztek nálunk.

A megmérettetés végén igyekeztünk kikérni vendég íjásztársaink és
segítőink véleményét a verseny szervezéséről, és szerencsére mindenhonnan pozitív visszajelzéseket kaptunk. Jászfényszarui fiatalok is képviseltették magukat szép eredményekkel, kiemelten Polatschek Dominik, aki a mini kategória győztese lett. A felnőttek nem versenyeztek,
mivel a házigazda szerepét töltötték be.
Összességében nagyon igyekeztünk mindent megtenni annak érdekében, hogy vendégeink minél jobban érezzék magukat a versenyünkön, amit nem tudtunk volna megtenni támogatóink nélkül. A Jász
Íjász csapat köszönetét fejezi ki a jászfényszarui önkormányzatnak, a
vadásztársaságnak, a helyi gazdáknak, a hangosításban közreműködőknek és mindenkinek, aki segítő szándékkal fordult felénk.
Idei versenyünk megerősített bennünket, hogy szükség van erre a
rendezvényre, és jövő májusban szeretettel várunk minden kedves versenyzőt és érdeklődőt.

Jászfényszarun edzőtáboroztak
a fogathajtók!
Április 9 és12 között Jászfényszarun edzőtáboroztak a fogathajtók.
Mesterünk, Fülöp István, a Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó Szakágának III. szintű edzője. Az edzőtáborban mindösszesen 6 kettes
fogat vett részt. A négy nap során az akadályhajtás és a díjhajtás gyakorlására fektettünk hangsúlyt. Napközben gyakorlati oktatáson vettek részt a fogathajtók, majd az esték elméleti oktatással teltek. Nagy
örömünkre szolgált, hogy mind az elméleti órákat, mind az edzés pillanatait hajtótársaink is szép számban látogatták. Mi elmondhatjuk,
hogy rengeteg információval lettünk gazdagabbak. Elméleti tudásunk
ismét bővült, tágult a látókörünk. Nagyon fontos számunkra, hogy a
várt összhangot elérjük a lovainkkal. Úgy gondoljuk, lassan sikerül.
Ebben nagyon nagy szerepe van mesterünknek, Fülöp Istvánnak. Zárásként a vasárnapi napot nyílt edzésként hirdettük meg, melyre szép
számban ellátogattak hajtótársaink. Figyeltek, kérdeztek, Pista bácsi
válaszolt; építő kritikákat fogalmaztak meg, amiből sokat tanultunk.
Pályát jártak a hajtókkal, információkat kaptak a trükkökről, technikákról. Összességében jól érezte mindenki magát, sokat tanultunk mi
is, a lovak is. 2016 tavaszán újra együtt folytatjuk!!!
Pál János · Fotó: Glonczi Rudolf
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Programok, rendezvények
Júniusi programajánló
Olvasótábor a könyvtárban
4.

18:00

4-7.		

Trianoni megemlékezés az emlékműnél
Iglice edzőtábor Tápiószentmártonon

5.
9:00 Fogászati szűrőbusz gyermekeknek a kisiskolánál
		 az OTP és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
		támogatásával
6.

9:00

Fogathajtó verseny a lovas pályán

12. 		

Pedagógusnap

12-14.		

Szentkúti zarándoklat

14.
7:00 Jubileumi horgászverseny a helyi tagoknak
			 a Kalapgyári tavaknál. Jelentkezés a helyszínen;
			 díjazás: kupák és horgászfelszerelések
16-19.		

Társastánc tábor a művelődési házban

20.

Ballagás, évzáró az iskolában

9:00

20.
22:00 Diszkó sztárvendéggel a művelődési házban
			 – zártkörű, regisztrációhoz kötött
21.

8:00

Tanévzáró szentmise a templomban

21.		

Társastánc tábor gála a művelődési házban

22-26.		

Napközis tábor az iskolában

26.

16:00

Múzeumok éjszakája a Tájházban

27.

9:00

Díjugrató verseny a lovas pályán

27.
19:30
		

40 éves a Golf együttes – koncert és kiállítás
a művelődési házban

29-július 3.		

Penczner Pál-tábor az iskolában

29.

9:00

Gasztro klub és Játszóház a Teaházban

29.

17:00

Közbeszéd és egyéni felelősség klub a Teaházban

30.

10:00

Filmklub a Teaházban

30.

15:00

Karaoke klub a Teaházban

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják. Bővebb információ
a www.jaszfenyszaru.hu honlapon és a Facebookon.
Katinka

Kíváncsi vagy?
Jelentkezz a Polihisztor táborba!
A jászfényszarui Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtár nyári napközis tábort szervez augusztus 10-14-ig.
A 8-16 óráig tartó programok alatt minden
művelődési házban folyó tevékenységből ízelítőt kaphatnak a gyermekek, sőt kipróbálhatják az egyéb városi szabadidős tevékenységeket is.
Az alábbi programokból választjuk ki
a jelentkezők érdeklődésének megfelelő foglalkozásokat:
művésztelep látogatása, íjászkodás, horgászat, foci, petangue, asztalitenisz, sakk, könyvtári foglalkozás, társasjátékok, tánc- és énektanulás, ismerkedés a zongorával, drámás játékfoglalkozás, kézműves foglalkozás, filmvetítés, darts, kalandjáték, vetélkedő, tájház látogatása.
10 éves kortól várjuk
a városunkban önállóan közlekedni tudó gyermekek jelentkezését.
Részvételi díj 5.000 Ft, mely magában foglalja az ebédet is.
Bővebb információ: 422-137-es és a 422-265-ös telefonszámon.
Jelentkezés 1.000 Ft előleg befizetésével
a művelődési házban június 26-ig.
A tábor megfelelő számú jelentkező esetén indul.
Katinka

2015. július 27-31. között, 13 éves kortól.
Téma: John Green könyvei
(Alaszka nyomában, Csillagainkban a hiba,
Papírvárosok, Katherine a köbön)
A részvétel idén is ingyenes.
A táborban napi egy étkezést biztosítunk.
Jelentkezés
és részletek:
2015. június 30-ig a könyvtárban személyesen, telefonon (422-265), vagy a könyvtár facebook oldalán üzenetben.

Felhívás a Jász Világtalálkozóra
Mint azt már korábbi számunkban jeleztük, a XXI. Jász Világtalálkozót idén Jászalsószentgyörgy rendezi július 18-19-én, amelyre a
hagyományokhoz híven településünkről is indítunk különjáratú autóbuszt. A találkozóra számos olyan programot hirdettek, amelyre előzetesen várják a jász települések jelentkező résztvevőit.
Ezúton is közzétesszük, a művelődési házban milyen lehetőségekre
várjuk városunk lakosainak jelentkezését legkésőbb június 9-ig.
Július 11
Zászlógyűjtő kerékpártúra
Július 18-19 Iparművészeti kiállítás (iparművészek és kreatív csoportok), Hagyományos mesterségek utcája, Jászsági Piac
Július 19
III. Jász Virtus vetélkedő, Jász ízek főzőversenye
A program felelőse: Szabó László.
Mutassuk meg minél több oldaláról Fényszarut a jászoknak, a nagyvilágnak!
Katinka

Színházbérlet az új évadra
Aki szeretne csatlakozni a Szolnoki Szigligeti Színház Örkény bérleteseinek táborához, azt szeretettel várjuk! A vasárnap délután 3 órakor
kezdődő előadásokra mindig 1 órakor indul a különjáratú busz.
A 6 produkcióra szóló bérletek ára idén sem változik.(11.400,
9.600, 7.800 Ft) Azokat most kell megvásárolni, míg a buszköltséget
az előadások napján fizetik a résztvevők. A sokat ígérő műsorterv és
minden egyéb információ megtekinthető a színház honlapján (www.
szigligetiszinhaz.hu). Jelentkezés, a régi bérletesek bérletmegújítása, a bérletek árának kifizetése és bővebb felvilágosítás Bordásné
Kovács Katalinnál a 422-137-es, a 70/431-6113-as telefonszámokon,
vagy személyesen június 15-ig!
Katinka

Felhívás mammográfiás emlőszűrésre
Népegészségügyi program keretében a Mamma Zrt. közreműködésével a Jászfényszaru városban élő 45-65 éves HÖLGYEK RÉSZÉRE
emlőszűrést szervezünk.
A SZŰRÉS IDEJE: 2015. június 16-18. között
A SZŰRÉS HELYE: Jászfényszaru Orvosi rendelő parkolója
Amennyiben nem tud megjelenni a behívólevélen szereplő időpontban, új dátumot kérhet személyesen a szűrőbuszon, vagy a 30/2572836 telefonszámon. BEHÍVÁS MÓDJA: Személyre szóló, lakcímre
kiküldött meghívó levelek alapján, melyet a behívást megelőzően kb.
1 héttel kézbesítenek. (A lelet postán történő kiküldése érdekében kb.
400 Ft-ot szíveskedjen magával vinni a szűrésre!) Amennyiben behívó
levelet nem kapott, de panasza van, kérjük, keresse fel háziorvosát,
kérjen beutalót a Mamma Szűrőközpontba Szolnokra, mert a kihelyezett szűrőbuszban nem fogják a szűrést elvégezni. A mammográfiás
szűrővizsgálat segítségével elérhető a korai felismerés és kezelés. Kérjük
a hölgyeket, hogy saját érdekükben vegyenek részt a szűrővizsgálaton!
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Jászberényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
„Tiéd a csend és a nyugalom,
Miénk a könny és a fájdalom.”
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett édesapánk, férjem

Mészáros Vencel

temetési szertartásán részt vettek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család
Emlékezés

Rimóczi Oszkár
halálának 10. évfordulójára.

Emlékezés

FARKAS JÁNOS

halálának 3. évfordulójára.

„Hiába borult rád a temető csendje,
Szívünkben élni fogsz mindörökre.
Szerető férj voltál, drága jó édesapa és boldog tata.
Bánatos családod nem feled el soha.
Szeretteid
Emlékezés

NAGY ISTVÁN

halálának 18. évfordulójára,

„Őrizni fognak tetteid, elmúlni nem hagyunk.
Emléked nem halványul, míg Rád gondolunk.
Az ember több mint múló idő.
Az ember egész végtelen,
búcsúzni talán épp ezért reménytelen.”
Szerető családja
Emlékezés

CSÚZ LAJOSNÉ
BÁLINT MAGDOLNA
halálának 1. évfordulójára.

„Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek,
míg élünk, velünk lesz fájó emléked.”
Szerető családod

NAGY ISTVÁNNÉ
RUSAI ILONA

halálának 10. évfordulójára,

NAGY TIBOR

halálának 5. évfordulójára.
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, napok, évek.”
Szeretteik
Emlékezés

FÓZER JÓZSEF

halálának 18. évfordulójára és felesége,

LANGÓ JOHANNA

Emlékezés

MÉSZÁROS LÁSZLÓ
halálának 1. évfordulójára.

„Még fáj, s ez örökre így marad,
de mindig velünk leszel, az idő bárhogy halad.”
Szerető családja

halálának 1. évfordulójára, lányuk,

SÁNDOR PÁLNÉ
FÓZER MARGIT
halálának 13. évfordulójára.
„Míg éltetek szerettünk,
Míg élünk nem feledünk.”
Szerető családjuk

Emlékezés

BARANYI
LÁSZLÓNÉ

halálának 10. évfordulójára.
Küzdöttél, de már nem lehetett,
a csönd ölel át és a szeretet.
Fájó szívünk felzokog érted, örökké szeretünk, nem feledünk Téged!
A szerető család

Anyakönyvi hírek – Április
SZÜLETett: Radics Tibor (Nagy Anikó).
HÁZASSÁGkötés: nem volt.
ELHUNYT: Mészáros Vencel (84).

Bérleti felhívás 2015/2016-os évadra
A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre a 2015/2016-os évadra a József
Attila Színházba (1134 Budapest, Váci út 63.) a következő előadásokra
Bánffy György-bérletet biztosít az érdeklődőknek.
2015. október 2. (péntek) 19 óra
William Shakespeare: Othello dráma · Rendező: Telihay Péter
Főbb szerepekben: Nemcsák Károly, Rékasi Károly, Ujréti László,
Fekete Réka Thália, Blazsovszky Ákos
2015. december 11. (péntek) 19 óra
Balázs Fecó – Selmeczi Bea – Verebes István:
Angyalföldi ballada zenés ballada · Rendező: Verebes István
Főbb szerepekben: Zöld Csaba, Kovalik Ágnes, Chajnóczki Balázs,
	Ömböli Pál
2015. november 6. (péntek) 19 óra

Hunyady Sándor: A három sárkány színmű
Rendező: Valló Péter · Főbb szerepekben: Seress Zoltán,
	Zöld Csaba, Vándor Éva, Molnár Zsuzsa, Kocsis Judit, Létay Dóra
2016. február 19. (péntek) 19 óra
Joseph Kesselring: Arzén és levendula bűnügyi bohózat
Rendező: Böhm György · Főbb szerepekben: Fehér Anna, Molnár
Zsuzsa, Zöld Csaba, Chajnóczki Balázs, Fila Balázs, Lippai László
A négy előadásra a Bánffy-bérlet ára földszint 2. és 3. sorba 9.500 Ft,
és alkalmanként az útiköltség várhatóan 1.800 Ft. A bérletet június 30-ig
meg kell venni, az útiköltséget az előadás alkalmával kell fizetni.
Bérletmegújítás és rendelés, bővebb felvilágosítás személyesen Tóth Tibornál a Városháza alagsorában vagy a +36/30-337-3336 mobilszámon
Tóth Tibor
lehetséges.
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Jászfényszaru
és a tavaszi hadjárat
II. befejező rész
Windischgrätz április 4-én határozott arról, hogy a közvetlen
rendelkezése alatt Gödöllőnél lévő csapatokkal megtámadja a magyarok hatvani állását, hogy végre felfedje a magyar főerők helyzetét, és estére Aszód-Bag térségébe nyomult. Neki ekkor akadt meg
a szeme Jászfényszarun, s utasítást küldött Jellasics horvát bánnak
„a Zagyva fényszarui átkelési pontját jól megfigyelni”, nehogy ott
magyarok kelljenek át. Az időközben érkező – egyébként erősen
felnagyított – felderítői adatok a hatvani magyar csapatok erejéről
arra indították, hogy éjszaka fél 11-kor támadási parancsot küldjön Jellasicsnak: „Szándékom holnap az ellenséget Hatvannál megtámadni és ebben az I. hadtestet is közreműködtetni.” A horvát
bán feladatául szabja, hogy teljes erejével Jászfényszarura vonuljon
„ott a Zagyvát átlépje és az ellenség oldalába és hátába nyomuljon
előre”. Ezzel jelentősen megkönnyítené az Aszód irányából végrehajtandó frontális támadást Hatvan irányába, s együttes erővel
megsemmisíthetnék, vagy jelentősen hátra vetnék az itt sejtett magyar főerőket.
Jellasics szokásától eltérően nem akadékoskodott, így 5-én reggel
megindult hadtestével a parancsnak megfelelően, de mire Jászfényszaru határába ért, Windischgrätz szándékai megváltoztak.
Rádöbbent, hogy Hatvan térségében nincsen olyan túlnyomó
magyar erő, viszont a kínálkozó alkalmat, hogy megrohanjon egy
gyengébb seregtestet nem merte megragadni, mert továbbra sem
tudta, merre van a magyar főerő, és mi a szándéka. Az már nyilvánvaló volt, hogy délen jelentős magyar egységek nyomulnak a
gödöllői védőállás jobb szárnya felé, de attól félt, hogy Hatvan térségében azért gyengült meg a honvédsereg, mert észak felől akarják
megkerülni.
Ezért egyik hadosztályát Vácra irányította, Jellasics hadtestét pedig visszarendelte a gödöllői védőállás jobb szárnyára, a Pest felé
vezető utak lezárására. Az erre vonatkozó, április 5-én délelőtt
háromnegyed 11-kor kelt parancsát a horvát bán délután 5-kor
kapta kézhez Jászfényszaru határában, még a Zagyva jobb partján
létesített ideiglenes táborában, miközben a mezőváros megszállására készülődött.
Érzékelte azonban a tőle délre zajló jelentős magyar csapatmozgásokat (egész idevezető útján huszárok oldalazták menetét), s
bizonytalan volt előrenyomulásában, ezért nagy megkönnyebbüléssel fogadta a visszarendelő parancsot, amit azonnal végre is hajtott. Jellemző erre az alárendelt csapattesteknek kiadott parancsa:
„Mindenki azonnal jobbra áttal forduljon meg, majd Zsámbokon
át vonuljon Dányra!” A visszafordulás éppen időben történt ahhoz, hogy elkerülje az ütközetet, ugyanis időközben a VII. hadtest
Kmety-hadosztályából egy honvéd zászlóalj érkezett Jászfényszarura az átkelőpont biztosítására.
A déli átkarolást végrehajtó magyar főerők pedig már olyan pozícióba jutottak, hogy másnapra teljesíteni tudják a haditerv előírásait, és Isaszegnél felvegyék a gödöllői császári védőállás elleni
összpontosított támadáshoz szükséges harcrendet. Jellasics látja
már, hogy nagy a baj, s jelenti fővezérének: „Tőlem délre ellenséges oszlopok menetelnek Pest irányába.” Másnap az utolsó pillanatban érkezik Isaszegre, hogy csapataival lezárja a magyar főerők
előrenyomulási útját. Az isaszegi csata fog választ adni arra, hogy
megvalósítható-e maradéktalanul a magyar haditerv. Április 6-tól
a figyelem ide és Gödöllőre koncentrálódik.
A jász ember hazafiságának, áldozatvállalásának mértékére pedig
majd 1849. júniusában adnak szívszorító választ az Alpok hegyei
közül hazatörő Nádor-huszárok. Majd négy hónappal az aradi
mártírok előtt ők is 13 vértanúval áldoznak a magyar szabadságért,
akik között három jászsági legény is volt. De ez már egy másik
Dr. Kedves Gyula ezredes hadtörténész
történet.
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DR. CSABA ÁGNES

Szemész főorvos magánrendelése Jászfényszarun, az Egészségházban!

Kéthetente szerdán, 14.15-17.00 között.
Szemvizsgálat, szemüvegrendelés helyben!
Telefon: 30/273-4692

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
zöldterületeinek karbantartására alkalmi munkavállalót keres.
Érdeklődni lehet: Herédi Zoltán, 06-70/434-0097; 06-57/424-240.

Jászfényszarun régóta működő

PAPÍRBOLT

berendezéssel, árukészlettel betegség miatt kiadó.
Telefon: 30/236-1571

Apróhirdetés
Jó minőségű kitermelt termőföld parkosításra
vagy egyéb célra eladó. Érdeklődni: Tóth Attila, +36-30/915-0778
*
Tanyai, friss, termelői tehéntej, túró, vaj, sajt megbízható
minőségben eladó. Ördög család telefon: 06-20/967-8389

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).

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

akció!

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

• 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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MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
szeretettel vár minden kedves érdeklődőt
a Múzeumok éjszakája rendezvényre!
Időpont: 2015. 06. 26.
Helyszín: Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény
(Jászfényszaru, Somogyi Béla u.)

20.00
		
21.00
21.00
22.00

„A boldogságtól ordítani tudnék!” – zenés est
Gonda Lászlóval és zenekarával, már a vacsora alatt is
Limbóláz amatőr táncverseny, díjazással, zsűrivel
Gyógyfüvek füstölése
Tánc, tűzugrás
A programváltozás jogát a rendezők fenntartják.
A programokon való részvétel ingyenes.

Téma: Az 1950-60-as évek RETRÓ hangulata
A programokból egy kis ízelítő:
Diafilmvetítés gyerekeknek
Tóalmási Titánok előadásában a Kiskondás című mese,
interaktív foglakozás gyerekek bevonásával
Az 1950-60-as évek divatbemutatója, felvonulás
(aki korhű ruhában érkezik, azt megjutalmazzuk)
Pöttyös parti – játékos vetélkedő
a 60-as évek zenei aláfestésével
Táncparádé (rock and roll bemutató)
Közben: kézműveskedés, zsíros kenyér parti, szörp és fröccs
kocsma, süteménysütő verseny és eredményhirdetése
19.00 Vacsora (önköltségi áron)

16.00
16.30
		
17.00
		
17.30
		
18.30
		

40 éves a GOLF Együttes
BÁL egy kis nosztalgiával
Meghívó
2015. június 27-én 19:30 kor
szeretettel várjuk
az érdeklődő közönséget
a jászfényszarui művelődési házba.
A Golf Együttes tárgyi emlékeiből
és fotóiból összeállított kiállítást
Tóth Tibor, a FÉBE elnöke nyitja meg.
A 20 órakor kezdődő batyus bálon a jubiláló zenekart vendégként
Hornyák Péter segíti a doboknál. Fellép a BRINGAROLL zenekar,
a HELIKON három oszlopos tagja, Sárközi Pál, Tóth Gábor
és Harnos Miklós, a tiszavárkonyi volt Kálvária Együttessel.
Zene minden időkből, minden korosztálynak!
Jegyek és asztalfoglalás
elővételben a művelődési házban.
Italbüfé biztosított.
Ne hagyja ki ezt az egyedi alkalmat!

Felhívás

süteménysütő versenyre

a VII. Múzeumok éjszakáján 2015. június 26-ra
Édes süteménnyel lehet nevezni, a lényeg, hogy lekváros
legyen!
A süteményeket 2015. június 26-án 18.00 óráig várjuk
a tájházba!
Az első 3 helyezett díjazásban részesül (mint mindig).

Társastánc tábor
A táborban 5 napon keresztül megismerkedhettek a különféle latin-amerikai
és divat táncokkal a délelőtti órákon, délutánonként pedig sok-sok játékos és
sportvetélkedőn vehettek részt.
A tábor helyszíne: művelődési ház Jászfényszaru.
Ideje: 2015. június 16-19-ig (naponta 09.00-16.00),
21-én vasárnap táborzáró gála. Jelentkezhetnek: alsós és felsős tanulók.
A tábor költsége: 7.500 Ft/fő (ebéddel: 12.000 Ft/fő).
Táncoktató: Molnár József Déryné-díjas táncpedagógus.
Jelentkezni lehet: Dávid Ildikónál a művelődési házban június 15-ig.
muvhaz@jaszfenyszaru.hu, 57/422-137
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