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Együtt a jászok – Jöjjön ön is!

Emlékezés és avatás

Július 18-19-én rendezik a XXI. Jász Világtalálkozót ezúttal Jászalsószentgyörgyön.
Mindenkit szeretettel invitálunk erre a
nagyszerű programokban gazdag fesztiválra,
melynek részletes programjáról az interneten
és a művelődési ház hirdetőtábláján tájékozódhatnak.
Jászfényszaruról július 18-án, szombaton
8.30 órakor különjáratú busz indul, melyre a város buszmegállóiban minden érdeklődő ingyen felszállhat. Visszafelé
este indul a Csépány Miklós vezette busz. Aki a delegáció részeként a
busszal kíván utazni, az kérjük, július 10-ig jelezze szándékát a művelődési házban Szabó Lászlónak (30/4630121). Megfelelő létszámú
előzetes jelentkező esetén vasárnap reggel 8 órakor is indítunk külön
autóbuszt, melyre az igényt július 3-ig lehet jelezni.
Ízelítőként néhány programelem:
Július 1.: Zászlógyűjtő kerékpártúra
Július 18-19. A hagyományos felvonulás és díszünnepség mellett
Iparművészeti kiállítás, Hagyományőrző művészeti csoportok bemutatói, Hagyományos mesterségek utcája, Jász ízek főzőversenye,
Jászsági piac, Jász virtus vetélkedő és számos vendégcsalogató műsor
várja a vendégeket. Pl.: Experience, Buda Folk Band, Balkán Fanatic,
Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószenekar koncertje.
Ha valaki nemcsak nézőként, hanem résztvevőként is csatlakozni
szeretne a programokhoz, kérjük, július 3-ig érdeklődjön Szabó László
Katinka
szervezőnél.

Június 4-én, a nemzeti összetartozás napján a hagyományokhoz híven megemlékezést tartottunk a Trianoni emlékműnél, ahol a Himnusz és Szücs Levente Csaba versmondása után Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármester osztotta meg ünnepi gondolatait az összegyűltekkel, majd elhelyeztük tisztelgésünk virágait.
Ezt követően az Orion utca sarkán felavattuk a Szilágyi Dezső fafaragó népi iparművész által megalkotott, székely rovásírással is megjelenített üdvözlő-, köszöntőtáblát, amelyet Bója-Kovács Andrea, iskolánk
rovásírást is tanító munkatársa kezdeményezésére készíttetett az önkormányzat. A táblánál beszédet mondott Bója-Kovács Andrea, majd
Szakács Gábor, a rovásírás elhivatott mestere beszélt a magyarságtudat erősítésének fontosságáról, a rovásírás történetéről, és átadott egy
Erdélyből hozott székely zászlót a Székely Nemzeti Tanács alelnöke,

Véradás
„Sok szép emberi tett van a világon
Sok a módja, hogy segítsük az embert.
De, ha a véredet adod oda másoknak
Egyike ez a legeslegszebbiknek.”
Mosonyi György
Kedves Embertársunk!
Szeretettel hívjuk és várjuk Önt is legközelebbi véradásunkra július
9-én, csütörtökön 12-16 óráig az Egészségházba.
Önzetlen segítségét előre is köszönjük!
Várjuk a fiatalok jelentkezését is!
Kővágó Jánosné,
a Városi Vöröskereszt titkára

Ezüst mise
Kiss Gábor esperesplébános, érseki tanácsost 25 éve, 1990. június 16-án szentelték
pappá. Ezen ünnepi alkalomból ezüst misét
celebrál 2015. július 5-én, vasárnap 17 órakor a Jászfényszarui Római Katolikus Templomban, ahol a kerületi papság megjelenésére
is számítunk.
Katinka · Fotó: Pető István

Fotó: Glonczi Rudolf
Borsos Géza ezen üzenetével:
„Szeretett jászfényszarui testvéreink! Tisztelettel és szeretettel küldjük nektek a székely nép egységét és szabadságszeretetét jelképező
zászlót. Birtoklása űzze el lelketekből a kishitűséget, bátorítson hagyományaitok ápolására, erősítse Istenbe és nemzetünk jövőjébe vetett
hiteteket, akaratotokat a megmaradásra! Mindannyitokat a nemzetért
való cselekvésre késztessen! Isten áldása és a Csíksomlyói Szűzanya,
minden székelyek Babba Máriája oltalma kísérjen utatokon! Vigyázzatok rá, folt ne essen rajta!”
Kiss Gábor esperes, plébános, érseki tanácsos áldását követően a tábla köré gyűlve elénekeltük a székely himnuszt, majd a templomban
az ünnepi szentmise után gyertyákkal és énekkel emlékeztünk az első
Katinka
világháborús áldozatokra.
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület önkormányzati döntéseit az alábbiakban
foglalom össze az érdeklődő olvasóknak.
2015. április 1.
A képviselők a légsátor közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a Graboplan Sátorgyártó és Műszaki Konfekció Kft.-t hirdette ki. Az ajánlata a fémszerkezetes fólia tornasátor beszerzésére –
meglévő sportpálya fölé telepítve – gáz bekötéssel üzembe helyezésre
vonatkozik. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a
nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg. A beszerzésre költségvetésében 24.990.000 Ft +áfa összeget biztosított.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta a
3106-os útfelújításra kiírandó nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását.
Kijelölték a „Startmunkával a biztonságos közösségi közlekedés
erősítéséért Jászfényszarun” című 2015. évi STARTMUNKA kistérségi mintaprogram keretében térkő készítésére alkalmas betonfelület
és fóliasátor kialakításához szükséges anyagok beszerzéséhez a nyertes ajánlattevőket.
A „Ráépülő közfoglalkoztatási program a mezőgazdasági kapacitások erősítéséért Jászfényszarun” című, 2015. évi STARTMUNKA kistérségi mintaprogram keretében 130 db fóliaváz beszerzésére
nyertes ajánlattevőként Kovács Imre egyéni vállalkozót jelölték ki
az ajánlatban szereplő 4000 Ft/db egységár és bruttó 520.000 Ft ös�szeg figyelembe vételével.
Az Északi elkerülő út kiviteli terveinek elkészítésével az Eply
Kft.-t bízták meg, melyre a költségvetésben bruttó 9.525.000 Ft
összeget biztosítottak. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést kösse meg.
A képviselő-testület megtárgyalta a településfejlesztési koncepcióról és integrált településfejlesztési stratégiáról szóló előterjesztést,
és a településfejlesztési koncepció megalapozó vizsgálatait és a főirányokat tartalmazó dokumentációt elfogadta.
Módosították a kommunális adóról és az építményadóról szóló helyi rendeleteket. (9/2015. (IV. 01.) ÖR-rendelet , 10/2015.
(IV. 01.) ÖR-rendelet)

Június 20-án ballagtak a fényszarui diákok. Fotó: Karizs Evelin
A Jászfényszaru külterület 05/144 helyrajzi számú ingatlan tereprendezés engedélyezési tervdokumentáció elvégzésére nyerteseként, a beérkezett árajánlatok alapján a Tecton Építészmérnöki és
Tanácsadó Kft.-t hirdették ki. A képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést
kösse meg az árajánlatban szereplő 1.600.000 Ft +áfa figyelembe
vételével.
Jászfényszaru külterület 05/144 helyrajzi számú ingatlan geofizikai vizsgálata elvégzésére nyerteseként, a beérkezett árajánlatok
alapján a HÁROMKŐ Földtani és Geofizikai Kutató Bt.-t hirdették ki. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a
nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg az árajánlatban szereplő 986.000 Ft +áfa figyelembe vételével.
Jászfényszaru külterület 05/144 helyrajzi számú ingatlan lőszermentesítés elvégzésére nyerteseként, a beérkezett árajánlatok alapján a Nemes és Társa Harcieszköz-elhárító Kft.-t hirdették ki.

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg az árajánlatban szereplő 365.000 Ft +áfa figyelembe vételével.
Önkormányzati rendeletet alkottak a sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodába járásához nyújtható támogatásról. (11/2015.
(IV. 01.) ÖR-rendelet)
Módosították az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló 24/2011.
(XII. 15.) önkormányzati rendeletet a 12/2015. (IV. 01.) ÖRrendelet elfogadásával.
Helyi önkormányzati rendeletbe foglalták az egyes lakossági védőoltások és beadásuk költségeinek átvállalásáról szóló szabályokat (13/2015. (IV. 01.) ÖR-rendelet).
Módosították a Jászfényszaru az Idősekért Közalapítvány alapító okiratát, egyben a képviselő-testület felkérte az alapítvány kuratóriumának tagjait, hogy tagságukat elfogadó nyilatkozataikat az új
alapító okiratnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal
újítsák meg.
Jóváhagyták a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége tagdíjának
5 Ft/lakos mértékről 10 Ft/lakos mértékre történő, valamint a szövetség részére megfizetendő egy főre jutó iparűzési adó mértékének
+20%-kal való megemelését, melyet 2015. évben kell megfizetni.
A képviselők elfogadták a 2535/B helyrajzi számon elhelyezkedő
csarnok hosszú távú (5 éves) bérbeadásáról szóló tájékoztatót.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozatot
hozott a Kárpátalján található Gát testvértelepülés megsegítéséről,
melyben megfogalmazták, hogy az önkormányzat adománygyűjtésbe
kezd, és így megkeresésre kerülnek cégek és magánszemélyek a testvértelepülésen élő gyermekek és családok megsegítése érdekében.
Az összegyűlt pénzadományok továbbításra kerülnek Jászfényszaru
Város Önkormányzata által.
Elutasító döntést hoztak egy adókompenzációs kérelem vonatkozásában.
Az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására benyújtott, bruttó 657.752.158 Ft költségvetésű pályázathoz saját forrásként 465.152.158 Ft-ot biztosítottak az önkormányzat 2015.
évi költségvetése terhére.
Zárt ülésen döntöttek a Deák Ferenc utca 1/A szám alatt megüresedett bérlakás közérdekű célból, szolgálati jelleggel történő bérbeadásáról a helyi iskola közalkalmazottja részére határozatlan időre,
de legfeljebb a kérelmező közszolgáltatás alapjául szolgáló jogviszonya
fennállásáig.
2015. április 8.
A képviselő-testület a raktárépítés, valamint szociális épület felújítására meghirdetett közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította és új közbeszerzési eljárás megindítása mellett döntött.
Jóváhagyták a Hajtató telep bővítésére új, módosított közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és hogy a hirdetmény nélküli
meghívásos közbeszerzési eljárásra mely cégeket kérik fel.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatára elfogadták a „Samsung”
útépítésre kiírandó nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását.
Kijelölték a „Ráépülő közfoglalkoztatási program a mezőgazdasági kapacitások erősítéséért Jászfényszarun” című, valamint a
„Startmunkával a biztonságos közösségi közlekedés erősítéséért Jászfényszarun” című, 2015. évi STARTMUNKA kistérségi mintaprogram keretében kis értékű tárgyi eszközök beszerzéséhez meghívandó ajánlattevőket.
A képviselők a „Startmunkával a biztonságos közösségi közlekedés erősítéséért Jászfényszarun” című, 2015. évi STARTMUNKA
kistérségi mintaprogram keretében munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzésére nyertes ajánlattevőként a Máté & Nagy Bt.-t jelölték ki az ajánlatban szereplő bruttó 455.447 Ft összeg figyelembe
vételével.
A „Ráépülő közfoglalkoztatási program a mezőgazdasági kapacitások erősítéséért Jászfényszarun” című, 2015. évi STARTMUNKA
(folytatás a 3. oldalon)
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 2. oldalról)
kistérségi mintaprogram keretében munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzésére nyertes ajánlattevőként a Máté & Nagy Bt.-t jelölték ki az ajánlatban szereplő bruttó 1.779.702 Ft összeg figyelembe
vételével.
A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy a munkaruha és egyéni védőeszközök beszerzésére kösse meg a szerződést.
Döntöttek arról, hogy Jászfényszaru Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz Jászfényszaru
Város Gondozási Központjának fejlesztésére, melyhez meghatározták a forrásmegoszlást.
Zárt ülésen a befektető letelepedését előmozdító kedvezményekről szóló polgármesteri tájékoztatót fogadták el.
2015. április 15.
A képviselő-testület elfogadta az új óvoda feltételes közbeszerzési
eljárás munkafolyamatának elindítását a törvényi biztosítékok maximális előírásai szerint.
Jóváhagyták, hogy a raktárépítés, valamint szociális épület felújítása
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás határideje 30 nappal meghosszabbítása kerüljön, valamint a „Jászfényszaru Plébánia kiszolgáló út és közművek építése” tárgyú szerződés határideje 2015. augusztus 31-re módosuljon.
Döntöttek a Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2015. évi
költségvetésében szereplő 8 millió Ft-os civil támogatási keret, a
sportcélú támogatási keret /600 EFt/, és a külkapcsolati támogatási keret /750 EFt/ felosztásáról.
A IV. Béla Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartóváltással kapcsolatos véleményezéséről hozott határozat szerint,
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint működtető önkormányzat a IV. Béla Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jászberényi Tankerületének fenntartói jogának átadását a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személyeként működő Egri Főegyházmegye
részére támogatja.
Döntöttek a fenntartóváltással kapcsolatos szülői titkos szavazás
lebonyolítására történő képviseleti delegálásról.
A Pető Ádám Emlékparkba emléktábla elkészítéséhez 160.000 Ftos keretösszeget hagytak jóvá.
Támogatták egy új faragott köszöntő tábla elkészítését és annak
kihelyezését, valamint a régi táblák felújítását, melynek fedezetéül
300 EFt-os keretösszeget biztosítottak.
Az önkormányzat Jászfényszaru Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának végrehajtása, és a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének erősítése érdekében kisbuszt szerez be, melyhez a város 2015. évi költségvetésének terhére keretösszeggel bruttó 10.147.300 Ft forrást biztosít.
A képviselő-testület a KEOP-7.1.0/11-2012-0034 azonosító számú
„Jászfényszarui Szennyvízelvezetési Agglomeráció derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak előkészítése” nevű projektben
1.281.039 Ft-ot saját erő összeget a Jászfényszaru Szennyvízelvezetési Agglomerációs Társulás számlára biztosít.
Módosították a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a Jászfényszaru Város Gondozási Központjának fejlesztésére benyújtott pályázat forrásmegoszlását, így saját erőként 103.784.464 Ft-ról határoztak.
A képviselő-testület elfogadta Jászfényszaru aktuális közlekedésfejlesztési feladatairól szóló projekteket és a főépítész által felállított prioritási sorrendet. A testület felhatalmazást adott a tervezési
árajánlatok beszerzésére.
A zárt ülés első napirendjeként határozatot hoztak a befektetői
igények kielégítésének pontosításáról.
Az ingatlanügyekkel kapcsolatos napirend keretében több külterületi ingatlan településfejlesztési célra történő megvásárlásáról
határoztak, és a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a vételi szerződések megkötésére. Továbbá néhány felajánlott belterületi ingatlan tekintetében rendelték el ingatlanforgalmi értékbecslési szakvélemény megrendelését.

2015. április 29.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság által előterjesztett napirend keretében:
· Módosították az „Útépítés” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívását és műszaki tartalmát.
· Jóváhagyták „Jászfényszaru Város Önkormányzata közlekedésfejlesztésének támogatása” tárgyú támogatási megállapodáshoz
tartozó mélyépítési feladatok műszaki ellenőrzésére kiírandó
hirdetmény nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívását, valamint a meghívandók körét.
· Visszavonták a Hajtató telep bővítésére indított közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívását.
· Kijelölték a „Ráépülő közfoglalkoztatási program a mezőgazdasági kapacitások erősítéséért Jászfényszarun” című, 2015.
évi STARTMUNKA kistérségi mintaprogram keretében csöpögtető cső és tartozékai beszerzéséhez az ajánlattevőket.
· Megállapították a 2015. évi STARTMUNKA kistérségi mintaprogram keretében kis értékű tárgyi eszközök beszerzéséhez
nyertes ajánlattevőket.
Elfogadták Jászfényszaru Képviselő-testület 2014-2019. évi Gazdasági Programját.
Döntöttek a Deák Ferenc utcai (hrsz.:1076.) közterület és önkormányzati tulajdonú ingatlan (hrsz.:1079/2) közti terület birtokhatár
rendezése ügyében telekalakítás céljából a Deák Ferenc utcai szolgálati lakásokhoz létesítendő garázsok elhelyezése érdekében.

Az önkormányzat vendégei voltak idén is a jól tanuló gyerekek.
Fotó: Karizs Evelin
A település északi elkerülő útjának kialakítása érdekében a tulajdonában álló Jászfényszaru belterület 2545/2 helyrajzi számú kivett
helyi közút bővítésének és önálló helyrajzi számú közút kialakításának költségeire különítettek el fedezetet.
Jóváhagyták a Jászfényszarui Művésztelep szakmai programjának
tartalmát, melynek a 2015. évben történő megvalósításához 600 EFt
keretösszeget biztosítottak.
A képviselő-testület a Sport, Kulturális, Ifjúsági és Közrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság
javaslatára a Városi Sportegyesület részére 2015. évi működésének
biztosítására támogatási előirányzatot hagyott jóvá.
Támogatták az alsó tagozat vonatkozásában a 2015/2016. tanévben az első évfolyamon az ingyenes tankönyvellátást.
Elfogadták, hogy a Kárpátalján, Gát testvértelepülésen élő gyermekek és családok megsegítése érdekében az összegyűlt pénzadomány továbbításra kerüljön Jászfényszaru Város Önkormányzata által,
1.000.000 Ft-os keretösszegig történő kiegészítéssel.
Pályázatot írtak ki a – nyugállományba vonulás miatt megüresedő –
GAMESZ intézményvezetői állás betöltésére.
Zárt ülésen rendkívüli települési támogatás tárgyában benyújtott
fellebbezést elbírálva a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Idős-és Vallásügyi Bizottság – mint elsőfokú döntést hozó hatóság – által elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenha(folytatás a 4. oldalon
gyásáról döntöttek.
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 3. oldalról)
A képviselő-testület – a településszerkezeti tervvel összhangban –
döntött a Jászfényszaru külterület 05/144 helyrajzi számú, szántó
művelési ágú, 8 ha 4771 m2 területű, 125.72 Ak értékű ingatlan belterületbe vonásáról a település ipari területeinek bővítése céljából.
Továbbá településfejlesztés érdekében több külterületi ingatlan
megvásárlásáról döntöttek, és felhatalmazták a polgármestert az ingatlanok tulajdonosaival áralku lefolytatására és az adásvételi szerződések megkötésére.
2015. május 6.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a 2014. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet, valamint az előző évi
ellenőrzési jelentésről készült előterjesztést.
Zárt ülésen véleményezték Lovászné Török Magdolna a Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői feladatok ellátására benyújtott pályázatát. A hozott határozat értelmében a testület a pályázatát támogatja, az abban
foglalt elképzelésekkel, célokkal és tervekkel egyetért.
A nyílt ülésen a Közbeszerzési Bíráló Bizottság által előterjesztett
napirend keretében:
· Az „Útépítés – csapadékvízelvezetés – vízvezetékcsere” tárgyú
közbeszerzési eljárásban az érvényes ajánlatok közül a COLAS
Út Zrt.-től érkezett ajánlatot és annak árindoklását elfogadta, és
nyertes ajánlattevőnek a COLAS Út Zrt. jelölte ki.
· A Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának végrehajtására, a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének erősítése érdekében
Ford Transit Kombi kisbusz beszerzéséről döntöttek bruttó
9.996.007 Ft összegben.
· Jóváhagyták az Egészségház előtt kialakítandó parkolóhoz az
EPLY Kft. által elkészített külső parkolóépítési engedélyezési tervet.
· Elfogadták a Csörsz vezér kerékpár-gyalogút, híd közmű
egyeztetési, aktualizálási engedélyeztetési ajánlatra vonatkozó
árajánlatot.
· Jóváhagyták a TECTON Kft. ajánlatát Jászfényszaru Településközpont Közlekedésfejlesztése a koncepció továbbfejlesztése
tárgyában nettó 7.900.000 Ft összegben.
· Támogatták a Quartier Építész Tervező Kft. ajánlatát garázssor
építésére, valamint játszótéri mosdó tervezési munkáinak elkészítése tárgyában.
· Kijelölték a Sárga Iskola felújítására meghívni javasolt vállalkozásokat.

· Elfogadták az „úttervezés” hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívását.
Megtárgyalták és elfogadták a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2014. évi zárszámadási javaslatát, maradványösszegének felosztását, a társulás
vagyonmérlegét.
Támogatták a „Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekttel kapcsolatos többlet igényt, a Jászfényszaru városra eső 2.072.746 Ft
önerő összegével, valamint a többlet igény önerejének kiváltását
az EU Önerő Alaphoz történő pályázat benyújtásával, továbbá az
önerő összegének a 2015. évi költségvetésében céltartalékba történő
helyezését.
A Jászfényszaru Szennyvízelvezetési Agglomerációs Társulás részére a működési kiadások fedezetére az önkormányzat 2015. évi
költségvetése terhére 800.000 Ft-ot biztosított.
Megtárgyalták a város „sötét helyeinek” felszámolására irányuló
előterjesztést, és döntöttek arról, hogy árajánlatot kér az ÉMÁSZ-tól
a tervezések költségére.
Határoztak a „Jászok dicsérete” munkacímű színpadi előadás
támogatásáról.
Jóváhagyták a Helpynet Kft.-vel kötendő szerződést.
Módosították a főépítészi megbízást, melynek megkötésére felhatalmazták a polgármestert.
A képviselő-testület megbízta a Tecton Építészmérnöki és Tanácsadó Kft.-t a „Jászfényszaru Város Önkormányzata közlekedésfejlesztése” tárgyú projekt (Samsung út) tanácsadói, szakértői feladataival.
Jóváhagyták, hogy a Lakásfenntartó Szövetkezet székhelyeként a
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár kerüljön megjelölésre határozatlan ideig.
A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma
3974/279 altéma kódszámú felhívására köztéri alkotás helyszíneként a Sárga Iskola előtti parkot határozták meg, a köztéri alkotásra
ötletterv készítésére kijelölték a művészeket.
Határoztak a védőnői szolgálat jubileumi rendezvényének, és az
aranykorona jelvény elkészítésének támogatásáról.
A testület támogatását fejezte ki, hogy a város templomkertjébe
kerüljön kihelyezésre a „Szent Erzsébet köténye”, melynek ellenőrzéséről, takarításáról, fertőtlenítéséről és annak dokumentálásáról az
ÁNTSZ útmutatása szerint a Katolikus Karitász gondoskodik.
Zárt ülésen ingatlanügyekben döntöttek.
Dr. Voller Erika jegyző

Folytatódik az állami rezsicsökkentés
Június 5-től augusztus 6-ig az állampolgárok és a vállalkozások
széles körét érintő fizetési kötelezettségek csökkentését célzó tervezett állami rezsicsökkentés kapcsán széles körű társadalmi konzultáció kezdődött hazánkban. Dr. Dobos Róbert, a Jászberényi
Járási Hivatal vezetője tájékoztatta lapunkat.
A kormány célul tűzte ki az állampolgárok és a vállalkozások széles
körét érintő fizetési kötelezettségek enyhítését. A költségvetésben már
2016-ban 10 milliárd forinttal kevesebb bevételt terveznek a közigazgatási térítési díjak csökkentése, illetve megszüntetése miatt.
Az állami rezsicsökkentés az érintettek véleménye és javaslata alapján
valósul meg, ezért 2015. június 5-től széleskörű társadalmi konzultáció indult, amely augusztus 6-ig tart.
A vélemények és javaslatok megismerésére 2 kérdőív készült. A
konzultáció ideje alatt az állampolgároknak lehetőségük van ezen a
két kérdőíven a magánszemélyeket és a vállalkozásokat érintő fizetési
terhek megszüntetésére vonatkozóan javaslatokat tenni. A kérdőívek
kitöltése önkéntes és anonim.
A két kérdőíven 9-9 hatósági eljárás díjának vagy illetékének megszüntetéséről szóló javaslat található, melyek közül legfeljebb négyre
lehet javaslatot tenni.
Mindkét kérdőíven a kitöltőknek lehetőségük van további 1-1 hatósági eljárásért fizetendő díj vagy illeték megszüntetését is javasolni.

Természetesen arra is lehetőség van, hogy ugyanaz a személy, ha érintett, mindkét kérdőívet kitöltse.
A kérdőívek kitöltésére két mód van, egyrészt papír alapon, másrészt interneten. A papír alapú kérdőívek a kormányhivatalok/járási
hivatalok ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben érhetőek el, és ott
is adhatók le a kihelyezett gyűjtőládákban. Ez a Jászberényi Járási Hivatal esetében a hivatal Jászberény, Szabadság tér 16., Jásztelki út 16.,
Ady E u. 34. és a Lehel Vezér Tér 9. szám alatt található épületeit, a
Jászárokszálláson (Árpád tér 1. szám) és Jászfényszarun (Szabadság tér
1. szám) található kormányablakait, valamint a járás 6 további településének polgármesteri hivatalaiban működtetett ügysegédi helyeit
(Jászjákóhalma, Jásztelek, Jászboldogháza, Jászfelsőszentgyörgy, Pusztamonostor, Jászágó jelenti.
A kérdőív kitölthető a www.kormanyhivatal.hu honlapon keresztül
is. Az online kérdőívek kitöltésére 2015. augusztus 6-án 24.00 óráig
nyílik lehetőség.
Amennyiben az állampolgár a kérdőívet postán kívánja megküldeni,
erre is lehetősége van, de a postaköltséget a kormányhivatal nem tudja
megtéríteni. Az így érkezett kérdőíveket a kormányhivatal (Szolnok,
Kossuth Lajos út 2.) 2015. augusztus 6-ig befogadja.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Jászberényi Járási Hivatal
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Jászfényszaru Város Gondozási Központjának bővítése, korszerűsítése
Jászfényszaru Város Önkormányzata tulajdonában és fenntartásában
lévő intézmény hosszú évek óta fogadja a településünkön élő, gondozásra szoruló idős embereket. A Gondozási Központ az utóbbi időkben már kapacitásbeli problémákkal küzdött, hosszú várólista alakult
ki, nem tudta kiszolgálni az egyre növekvő igényeket. A meglévő intézmény ezen felül már nem rendelkezik a kornak és a funkciónak
megfelelő infrastruktúrával, nehezen tudja biztosítani a szükséges és
egyre nehezedő előírásokat.
Az önkormányzat élt a 2012-ben adódó lehetőséggel, és pályázatot
nyújtott be az intézmény korszerűsítésére, mely címe „Jászfényszaru
Város Gondozási Központjának korszerűsítése”, azonosító száma pedig TIOP-3.4.2-11/1-2012-0108. A meglévő épület felújítására irányuló pályázaton 41.676.000 Ft összegű támogatást nyertünk 2014
júliusában.
A pályázat beadása óta eltelt idő alatt a fenntartó önkormányzat a
jogos igények kielégítése, továbbá a folyamatosan növekvő várólista
megszüntetése érdekében az épület bővítéséről döntött, mely alapján
a meglévő 15 fő férőhely mellett további 31 fő férőhely kialakítását
terveztette és engedélyeztette. A bővítési a felújítási munkák összehangolva, egy ütemben valósnak meg.
Mivel az építési engedély a meglévő 15 fős épület felújítása és korszerűsítése mellett további 31 fővel történő bővítését is tartalmazta, ezért
a kivitelezési szerződés bruttó 270.498.063 Ft összegű. Ez magában
foglalja a felújítást, korszerűsítést és bővítést is. A korszerűsítési költségeket csökkenti a pályázaton megnyert 41.676.000 Ft, míg a maradékot, mint önerőt Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselőtestülete költségvetésében biztosította. Így összességében ez az összeg
több mint 220 millió forint.
2015 februárjában megkezdődtek az épület felújítási-, korszerűsítési- és bővítési munkálatai, melyek jelen pillanatban is intenzíven folynak. Az új rész elkészülte után a régi épület felújítása is megtörténik.
A megújult és kibővített épület a kivitelezői szerződésben foglaltak
szerint várhatóan 2015. szeptember 30-ra elkészül.
Számszerűsíthető eredmények:
A korszerűsített alapterület 365 m2, a bővítéssel érintett alapterület
pedig 829,3 m2.
A korszerűsített férőhelyek száma 15 db, míg a bővítésből eredő férőhelyek száma további 31 fő (így lesz összesen 46 férőhelyes az elkészült épület).

A megújult Gondozási Központ az előírásoknak megfelelő kialakítással, egy sokkal kényelmesebb és komfortosabb épületben való elhelyezéssel fogja fogadni jelenlegi és új lakóit egyaránt. A gondozottak
kizárólagosan a földszinten kerülnek elhelyezésre, a tetőtéri helyiségek
az intézmény működését fogják segíteni, valamint itt kerülnek elhelyezésre a személyzeti helyiségek, irodák.
A bent lakók egy zárt belső udvar adta élménnyel is gazdagodnak,
mely még személyesebbé, otthonosabbá varázsolja az intézményt. Új
funkcióként jelenik meg, az igényként felmerülő demens részleg kialakítása. A épületben kétágyas szobák kerülnek kialakításra, melyekhez
két szobánként 1db fürdőszoba fog tartozni. Minden szobából ki lehet
menni a kertbe, minden szoba világos és az előírásoknak megfelelő
kialakításban készül, természetesen új berendezéssel.
A jelenlegi gondozotti létszámhoz (15 fő) a tárgyi és személyzeti feltételek adottak, de az intézmény bővítését követően a megnövekvő
feladatokhoz a gondozó- és kiszolgáló személyzet létszámát is növelni
szükséges, mellyel az önkormányzat számol.
A Gondozási Központ elsősorban Jászfényszaruról fogadja a lakókat,
de amennyiben a várólista engedi, természetesen más településekről is
szívesen látja majd az időseket. A megújult épületben a bentlakók 24
órában kapnak felügyeletet, ellátást és segítséget mindennapjaikban.
Jelentkezni Kiss Jánosné intézményvezetőnél lehet a Gondozási Központban (Bajcsy Zs. út 7.) vagy a 06-57/422-148-as telefonszámon.
Itt tájékozódhatnak a beköltözés feltételeiről, illetve megkaphatják a
beköltözéshez szükséges nyomtatványokat.
Urbán Csaba
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
projektiroda munkatársa, környezetvédelmi referens
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Tisztelt Jászfényszaruiak!

Vigyázzunk
a gyermekekre!
Hamarosan beköszönt a várva várt nyári szünidő! A balesetek,
sérülések elkerülése érdekében nem árt betartani egy-két óvintézkedést! Felhívjuk a gyermekek és a szülők figyelmét arra, hogy kis
odafigyeléssel elkerülhetők a tragédiák!
Jász-Nagykun-Szolnok megyében az elmúlt egy évben egyszer kérték
a tűzoltók segítségét egy vízben eltűnt kisfiú kereséséhez. A közelmúltban viszont országosan is több, tragédiával végződött esetről hallottunk, éppen ezért figyelmeztetjük az érintetteket, hogy tartsák be a
szükséges óvintézkedéseket otthonukban és a szabadban is!
Szélsőséges helyzetet teremthetnek a nyári viharok, hirtelen érkező
zivatarok. Tanácsos ilyenkor kihúzni az elektromos berendezések dugaszait, kikapcsolni a légkondicionálót, és nem tanácsos fürödni sem!
(A vízvezeték-hálózat és a fürdőszoba-berendezések vezetik az elektromosságot.) Az ajtókat, ablakokat zárjuk be!
Ne hagyjuk a kisgyermekeket, betegeket felügyelet nélkül, lehetőleg
senki ne maradjon egyedül! Készüljünk fel áramszünetre (elemlámpa
előkészítése)!
Viharban, nyílt terepen senki ne álljon magas, magányosan álló fa
alá. Ha csónakban van vagy úszik, menjen a partra, és keressen azonnal menedéket. Menjen távol mindentől, ami fémes – traktorok, mezőgazdasági berendezések, motorbicikli, kerékpár stb!
Kánikulai napokon a különösen meleg dél körüli, kora délutáni órákat töltsék otthon, viszonylag hűvösben, akár elsötétített szobában!
Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (például kutyát) zárt, szellőzés
nélküli parkoló autóban! Ne hagyjunk az autóban vagy ablakokban
napsütésnek kitett helyen hajtógázzal működő sprayt és gázgyújtót,
mert ezek tüzet okozhatnak!
Fürödni csak kijelölt helyen, felügyelet mellett szabad, úszni nem
tudók kerüljék a szabad vizeket!
Tanítsuk meg gyermekeinknek a segélyhívó számokat, a 112-es
általános segélyhívó vonal használatát, és ne feledjük: tűz esetén
hívják a 105-öt! A legfontosabb telefonszámokat mentsük el a
gyermekek telefonkészülékeiben, vagy függesszük ki a lakásban
több ponton, jól látható helyre!
Szolnok, 2015. 06. 11.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Szülők figyelmébe!
Megkezdődött a nyári szünet ideje, de gondoljunk előre, hiszen augusztusban már elő kell készülni a következő tanévre!
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy azok a gyermekek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, csak akkor lesznek
jogosultak az új tanévben is az ingyenes tankönyvre, ha a kedvezményre való jogosultságuk 2015. október 1-jén fennáll (az előző évek tapasztalatából)!
Kérjük, hogy ellenőrizzék határozatukon a jogosultság végének
időpontját, és ha szükséges, az ismételt megállapítás iránti kérelmet
mihamarabb nyújtsák be a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőihez az esetleges kellemetlenségek elkerülése
érdekében.
A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható.
Hatósági Iroda

A hulladékgazdálkodás fejlesztésére irányuló projekt keretén belül,
a szelektív hulladékgyűjtés kiépítésének újabb állomásaként lehetőség van minden lakóingatlanra fél m3 méretű műanyag komposztáló
konténer igénylésére, mely kiválóan alkalmas a konyhából és a ház
környékéről származó szerves hulladék házi komposztálására – ezzel is
csökkentve a kukába helyezett hulladék súlyát.
A komposztáló konténert ingyenesen lehet igényelni, minden lakóingatlanra egy darabot. Bérleti díja nincs, a lakos ingyenesen kapja és
használja. A méretére való tekintettel a kiszállítást az önkormányzat
végzi.
Igényelni 2015. július 1-től 2015. július 30-ig lehet
az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: 06-57/520-128,
személyesen pedig a Városháza 2. emeletén Urbán Csabánál.
Urbán Csaba
projektiroda munkatársa, környezetvédelmi referens

Rókák a padláson
A jászfényszarui közterület-felügyelők feladatai közé tartozik a törvények, helyi rendeletek betartása, betartatása, annak ellenőrzésére; úgy
a közterületek és a lakosság védelme is. A rendőrséggel és a Földtulajdonosi Vadászati közösséggel, valamint a helyi polgárőrséggel közreműködve végezzük munkánkat. Célunk, hogy az itt élő emberek
rendben, anyagi és vagyonbiztonságban, nemkívánatos emberektől
mentesen, nyugodtan éljenek Jászfényszarun. Több száz hektárt figyelünk személyes bejárással, illetve elektronikus eszközök segítségével
kül- és belterületen egyaránt.
Köszönettel vesszük és kivizsgáljuk a lakossági bejelentéseket. Így
került tudomásunkra az a Kossuth utcai eset is, melyet több baromfi
eltűnési bejelentés előzött meg.
Egy lakatlan ingatlan szomszédjából ismeretlen állatot jelentettek
be. A tulajdonos hozzájárulásával és jelenlétében bejárást végeztünk
a Vadászati Közösség hivatásos vadászával, mely során megállapításra
került, hogy a ház padlására rókacsalád költözött be. A nagy alapterületű padláson a vadállatok jól érezték magukat, oda komolyan „berendezkedtek”, és jól éltek a lakosság baromfiállományának kárára.
Mivel a lakott területen belül lőfegyver használata nem engedélyezett,
az állatok pedig éppen „otthon” tartózkodtak, így közös erővel, a hivatásos vadász kutyáival láttunk neki a felderítésnek, melyet eredmény
koronázott az anyaróka és két kicsinye személyében.
Korábbiakban településünkön befogásra került számtalan kóbor eb,
elcsatangolt ló, birka, sertés, de baromfik is színesítik e listát.
Ennek az esetnek a legfőbb tanulsága, hogy a figyelmetlenség és a hanyagság melegágya lehet ezen állatok megtelepedésének. Fontos tudni
ezekről a jószágokról, hogy bár közvetlenül nem veszélyesek az emberre, közvetve annál több gondot okozhatnak! Betegségeket hordoznak,
melyeket jószágaink és mi is elkaphatunk, házi és haszonállatainkat is
megsebesíthetik, el is pusztíthatják!
Tapasztalataink alapján tisztelettel kérjük a lakott és nem lakott
ingatlanok tulajdonosait, a jó gazda gondosságával tartsák rendben
portáik fő és melléképületeit, kertjeit, hogy megkíméljék magukat és
szomszédjaikat a nem kívánt „lakásfoglalóktól”.
Ördög János közterület-felügyelő

Helyesbítés
Előző lapszámunk 4. oldalán a felső sor 2. fotóját Balogh Zsuzsanna
készítette.
A 10. oldalon a Mögöttük az élet című cikkben a képen Bordás Lajosné látható.
A 12. oldalon Ismerkedés a csibékkel az óvodákban című írás szerzője Bőti Szilvia.
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Sajtóközlemény
Végéhez közeledik a JIC Kft. eddigi legnagyobb beruházása
2012 nyarán a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. (JIC Kft.) kiemelt projekt pályázatot nyújtott be az Észak-Alföldi Operatív Program egyik pályázati kiírására, mely komplex fejlesztés több elemből
épült fel: egy 1634 m2 alapterületű Vállalkozói Ház létesítése, teljes
körű infrastruktúra és ipari telkek kialakítása 12,34 ha területen és
befektetésösztönzés. Az értékelést követően Magyarország Kormánya

a 1464/2012. (X. 26.) számú kormányhatározat elfogadásával jóváhagyta a projekt kiemelt projektként történő nevesítését és a benyújtott pályázat megvalósításának támogatását 448.841.874 Ft összeggel.
Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség debreceni központjában 2012. november 30-án aláírtuk a Támogatási Szerződést, a projekt megvalósítása 2013. július 1-jén, befektetésösztönzési feladatok
ellátásával megkezdődött.
A kivitelező kiválasztására önkéntes közbeszerzési eljárást folytattunk le, melynek eredményeként az infrastruktúra kialakítására és a
Vállalkozói Ház építésére is az FK Raszter Zrt.-vel (3533 Miskolc,
Felsőszinva u. 73.) kötöttünk szerződést 2014. 01. 31-én.

A külső infrastruktúra és az ipari telkek kialakítása 2014. szeptember
végén elkészült, a Vállalkozói Ház műszaki átadás-átvétele 2015 februárjában került lezárásra.
Mivel a kivitelezői szerződések aláírása után jelentős megtakarításuk
keletkezett az építési költségsoron, ezt az Irányító Hatóság jóváhagyásával átcsoportosítottuk egy új építése elemre.

A Vállalkozói Ház mellett ennek keretében megépítettünk egy 500
m2 alapterületű multifunkciós csarnokot, melyet 2015 májusában vettünk át a kivitelezőtől, aki szintén az FK Raszter Zrt. volt.
A Vállalkozói Házba az első bérlők már beköltöztek: Kékesbusz Kft.,
Colas Út Zrt., Deákvár Consulting Kft. és az Everling Kft. Továbbá az
étterem is megnyitotta kapuit, melyet a Katt-Too Kft. üzemeltet No
Name ételbár néven. Több iroda, műhely és a multifunkciós csarnok
is várja még leendő bérlőit.
A projekt célja a befektetések technikai és szakmai feltételeinek
javítása, növelni a betelepedő cégek számát, fenntartani az elmúlt
évtizedben tapasztalt ipari növekedést. A megvalósítás határideje
2015. 06. 30., jelenleg a projekt zárását készítjük elő.
A beruházás az ÉAOP-1.1.1/C-12-k-2012-0001
azonosító számú, a „Jászfényszaru Ipari Park
komplex fejlesztése – I. ütem” című projekt keretében valósult meg.
További információ:
www.jic-fejlesztes.hu
Mészáros Anita
projektmenedzser
Jászfényszaru
Ipari Centrum Kft.

Samsungos önkéntesek ragadtak ecsetet
A Samsung Zrt. személyzeti osztályának munkatársai önkéntes
munka keretében festettek a Szivárvány Óvodában június 8-án.
A dél-koreai gyártóóriás évek óta nagy hangsúlyt fektet a társadalmi
felelősségvállalásra. Termékadományokkal, önkénteseik munkájával
segítik nemcsak a jászfényszarui, de az egész régió oktatási és egészségügyi intézményeit is.
Ácsné Csontos Mária intézményvezető hívására hétfőn délután 12
Samsung önkéntes érkezett a Szivárvány Óvodába, hogy munka után
lefessék a kerítést. A vidám csapat nem először járt már az intézményben, 2013-ban házimozi rendszert hoztak a kisóvodásoknak.
„Fontosnak tartjuk, hogy a környékbeli intézmények működéséhez hozzájáruljunk, hiszen dolgozóink nagy része is ebből a régióból érkezik. A
jászfényszarui óvodák, iskolák támogatása hosszú múltra tekint vissza, televíziókkal, monitorokkal és különféle oktatási projektekkel is támogatjuk
működésüket. Természetesen a jövőben is várjuk a megkereséseket újabb
önkéntes munkák elvégzésére” – mondta el Oláh Tamás, a Samsung Zrt.
társadalmi szerepvállalásáért felelős munkatársa.

A samsungos önkéntesek munkájának köszönhetően megszépült a
Szivárvány Óvoda kerítése, és tervbe vették az udvari játékok festését is.
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Utánunk a közösség – komplex telep-program Fényszarun
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0062

Júniusi beszámoló a Teaházból
Júniusban a programelemek megvalósítása már az első héten egy tréning indításával kezdődött. A Vállalkozz eredményesen! című tanfolyamon
15 fő vett részt. A tréning során a hallgatók vállalkozási alapismeretekre tehettek szert.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és a Világbank „A befogadó növekedés ösztönzése Magyarországon” címmel együttműködési
projektet indított a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia céljait szolgáló helyi fejlesztések szakmai támogatása céljával. A projekt
részeként készül egy, a társadalmi befogadás helyi szintű jó gyakorlatairól szóló áttekintés, illetve ezzel összefüggésben egy a helyi projektek
megvalósítását szolgáló segédlet. Ennek kapcsán, 2015. június 2-án a Világbank szakértői csoport településünkre látogatott, hogy tájékozódjon
a helyi esélyegyenlőségi tervek elkészítésével, illetve a 2007-2013 közötti EU-finanszírozási ciklus során kivitelezett a „Teaház projekttel” kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokról. A vendégeket Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester és Kocsis Péter Csaba projektmenedzser kalauzolta.
2015. június 12-én, a 3N prevenciós program keretein belül fóti zenész fiatalok érkeztek a Teaházba, hogy bemutassák tehetségüket és szemtanúi lehessenek a jászfényszarui fiatal táncosok tudásának. Egymás megismerése mellett a résztvevők meghallgathatták még dr. Bíró Délia
drogokról szóló, megelőzés célzatú előadását is.

A helyi gyermekek szabadideje kitöltésére, a 2014. évi nyári időszakra külön programsorozatot állítottunk össze, melyben a klubokat tábor
jelleggel sűrítettük. A nyári programoknak többek között az is célja volt, hogy erősítsük a nem roma lakosságnak nyújtott szolgáltatásokat is,
valamint aktívabban vonjuk be rendezvényeinkbe a település egészét. Eredményképpen egyetlen hónap alatt (2014. június 30 – 2014. augusztus
1.) 62 darab program végrehajtása történt meg. Jó gyakorlatként könyvelhetjük el, hogy a nyáron is óvodában tartózkodó gyerekek bevonása

is megtörtént a programokba. Több olyan Játszóház, Csináld Magad Klub vagy épp filmvetítés került
megszervezésre, amelyen az óvoda kisgyermekei is aktívan részt vettek. Az előző évi nyári programok
eredményessége okán az idei évre is elterveztünk egy programsorozatot. A rendezvények plakátja
elérhető a Teaház Facebook profilján, a helyi intézmények hirdető platformjain, valamint munkatársaink is bármikor szívesen adnak információt az érdeklődőknek.
A nyár során is sok szeretettel várjuk programjainkra a település minden lakosát!
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Magyar oktatási projekt
a világelsők között
Ezen a héten indul az a magyar közreműködéssel készült online
kurzus, mely bekerült az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Barack Obama által kiválasztott és ajánlott 50 tanfolyam közé. A tanfolyam tanárképzésre fókuszáló elemeit a jászfényszarui Samsung
SMART School program keretében Turcsányi-Szabó Márta, az
ELTE Informatikai Kar Média- és Oktatásinformatikai Tanszékének egyetemi docense dolgozta ki.
A UNESCO és a Univeristy of London által szervezett kurzus
az információs és kommunikációs technológiák kisiskolai környezetbe való integrálását tárgyalja. Ennek a pedagógusok képzésére
vonatkozó részét dolgozta ki Turcsányi-Szabó Márta a Samsung
SMART Schoolprojekt kialakítása során. Ezt a programot válogatta be Obama elnök abba az ötvenbe, melyet az Amerikai
Tankerületi Igazgatók teltházas, washingtoni éves közgyűlésén
(Superintendents’ Summit) személyesen ajánlott az USA tanárainak figyelmébe 2014 novemberében.
A Samsung SMART School programjának célja a diákok digitális írástudásának fejlesztése, illetve az, hogy a gyerekek a tanárokkal együtt élményteli, interaktív, hatékony oktatásban vegyenek
részt. Természetesen a program csak akkor lehet sikeres, a gyerekek
pedig motiváltak, ha maguk a tanárok gondolkodásmódot és eszközt váltanak a képzés során. A tanárok a kezdeti, néhány napos
intenzív képzést követően egy speciális oktatási szoftver segítségével, digitális környezetben tanítanak, közben a program részeként
folyamatos mentorálásban részesülnek.
„A digitális eszközöket nem tiltani kell a gyerekektől, hanem
megtanítani őket az okos, fejlesztő használatukra. A Samsung
SMART Schoolban alkalmazott technológiáknak és oktatási
módszereknek köszönhetően nem csupán a diákok tanulás iránti
lelkesedése nőtt meg jelentősen, hanem eredményeik is érzékelhetőbben jobbak a hagyományos módszerrel tanulókéhoz képest.
A program során a csapatmunkát igénylő feladatokkal a közösséget is erősítették, illetve tanulási szokásaikat is megreformálták”
– mondta Turcsányi-Szabó Márta, az ELTE egyetemi docense, a
program szakmai vezetője.
Az osztálytermekben lévő készülékek – digitális táblák és táblagépek – szinkronizálhatóak egymással, a tananyagok pedig egy
digitális könyvtárban akár otthonról is elérhetőek. A Samsung
technológiai fejlesztéseivel és digitális tantermeivel olyan oktatási
megoldásokat kínál, amelyekkel a diákok figyelmét hosszú távon
fenn lehet tartani, és ösztönözhetőek a tanárokkal való együttműködésre.
A Samsung világszerte, így hazánkban is kiemelten fontosnak
tartja az oktatás minőségének javítását és a digitális írástudás elterjesztését, ezért a nemzetközi szinten már számos országban
működő SMART School programját 2013-ban Magyarországon
is elindította.
„A vállalat hosszú távú tervekben gondolkodik: 2020-ig 600 millió eurót invesztál az általános iskolai és felnőttképzési programba
Európa-szerte, amelynek során célja, hogy közel négymillió diáknak adjon lehetőséget a digitális tanulásra. Célunk, hogy Magyarországon is segítsük a fiatalok digitális versenyképességét és hétköznapivá, komfortossá tegyük számukra az internethasználatot és
az online világot” – mondta Nyilas Orsolya, a Samsung vállalati
kommunikációs vezetője.
A Samsung 2014 elején nyitotta meg első SMART Schoolját
a helyi önkormányzattal együttműködve Jászfényszarun. Ezt
követően a vállalat három további intézményt szerelt fel digitális eszközökkel. 2014 szeptemberében a jászberényi Lehel Vezér
Gimnázium osztálytermében, 2015 januárjában az MTVA által
működtetett Rádió- és TV-történeti Kiállítóhely épületében, majd
a soltvadkerti Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületében alakított ki SMART Schoolt.
Forrás: Internet
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A ma gyermekei a jövő felnőttjei!
A gyermek világra nyitott lény. A simogatásra simogatással,
a jókedvre jó kedvvel, tevékenységre tevékenységgel felel.
/Mérei Ferenc/
Napjainkban már senkinek sem feltűnő, ha az utcán, boltban,
buszon... azt látjuk, hogy valaki telefonál, fényképez, kamerával
felvételt készít vagy éppen tabletet használ. Szinte minden családban megjelenik valamilyen formában egy-egy okos készülék. Az
is megfigyelhető, hogy ezeket a
készülékeket minden generáció
használja. Sokszor a legkisebbek
jobban kezelnek bármit, mint
egy idősebb ember. Jászfényszarun pár évvel ezelőtt elindult a
Samsung Smart School, ami az
iskolások körében nagyon népszerű. Több előzetes megbeszélés, ellenőrzés és egyeztetés után
lehetőséget kaptunk a Napsugár
Óvodában is, hogy csatlakozzunk
ehhez az Okos Iskolához. Április
elején nagy örömmel vehettük
át a 6 db tabletet és az okos tv-t.
Természetesen a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve
fogjuk ezeket az eszközöket használni beépítve a foglalkozásokba.
A babázást, autózást, építést, rajzolást, színezést, mesekönyv nézegetést semmi nem válthatja fel. Lehetőségünk nyílik még színesebbé és változatosabbá tenni a tevékenységeket a gyermekek számára,
és egy kicsit felkészíteni őket (már most) az okos technika jövőjére.
Reméljük a jövőben további okos ovis hírről tudunk beszámolni!
Kép és szöveg: Klippánné Jáger Melinda

A Jó tanuló – felkészült túrázó
pályázat nyertesei
A Mi Újság Fényszarun? helyi lap novemberi számában került
meghirdetésre a Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7-8. osztályos diákjainak a címben szereplő
pályázat.
Az ötletadó és főszponzor dr. Palla Gábor közgazdász, a FÉBE
tagja a 2014. szeptember 14-ei első kulturális örökség napja alakmából rendezett ünnepségen szólt erről, kérte az önkormányzat
és a Jászfényszaruért Alapítvány csatlakozását kezdeményezéséhez.
A kiírásnak megfelelően Fényszaru és a Jászság turisztikai értékeiről, vonzásáról, látnivalóiról három dolgozat készült. Cél volt
továbbá a tanulmányi eredmény javítása, vagy a jeles és kitűnő
eredmény tartása.
A dolgozatokat dr. Palla Gábor ötletadó, főszponzor, Kotánné
Kovács Tímea tanár, a Jászfényszaruért Alapítvány kurátora és
Palotainé Jánosi Krisztina tanár az iskola részéről értékelte.
Az írások tartalmas, magas színvonala és a tanulmányi eredmények alapján úgy döntöttek, hogy mind a három pályázó munkáját jutalmazzák.
Az I. helyezést „Barangolja be velem a Jászságot” című pályázatáért Szücs Levente Csaba 8. c, a II. helyezést „Jászsági körút” című
dolgozatáért Borbély Viktória 7. c, a III. helyezést „Jászfényszaru” című írásáért Bodnár Johanna 7. c osztályos tanuló vehette át
a június 20-ai tanévzáró ballagási ünnepségen.
A díjazottak az oklevélhez 25 ezer, 15 ezer és 10 ezer forint értékben sport- és turisztikai eszközöket, utalványt is kaptak a díjakat
felajánlóktól.
A díjnyertes pályázatot a helyi újság olvasói folytatásokban megismerhetik.
Tóth Tibor
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A legeredményesebb tanulók fogadása a Régi Kaszinó étteremben
Jászfényszaru Város Önkormányzata
a 2014/15-ös tanév végén immáron 19.
alkalommal rendezte meg a kiváló teljesítményt nyújtó diákok fogadását. A kezdeményezés 1997-ben indult útjára, azóta
több jászsági település is különböző formában követi példánkat.
Különösen az első évfolyamos tanulók, és
akik első ízben lehettek részesei az eseménynek érkeztek felfokozott érdeklődéssel, és foglaltak helyet a szépen megterített asztaloknál.
Már hagyománnyá vált, hogy a polgármestert
egy szál virággal köszöntötték a diákok.

cse a jó szakember, a vállalkozó, a különböző
értelmiségi foglalkozás. Megköszönte a szülői
ház odaadó gondoskodását, a pedagógusok
áldozatos munkáját. Bejelentette, hogy a
kilenc éve elballagott volt diákpolgármester
Kocsis Edina – aki érettségi és jogi asszisztensi képzés után tanulmányait munka mellett
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Államés Jogtudományi karán folytatja – szól a jelenlévő gyermekekhez.
Edina elmondta, jászfényszarui tanulmánya
során többször átélte, legutóbb kilenc évvel
ezelőtt ezeket az ünnepi pillanatokat, és hogy

öregfa történetét ismerhettük meg. Pető
Edina tanítványai: Agócs Alexandra, Füle
Viktória, Hornyák Boglárka és Nyers Lili a
Leszek-e én című dal közös eléneklésével szereztek örömet a jelenlévőknek. Finy Petra:
Becsinált leves című versének ízes előadásával
Szénási Sándor aratott sikert.
A polgármester asszony Kocsis Edina segítségével névre szóló emléklapokat adott át 51
alsós és 34 felső tagozatos diáknak. Az idei
Fair Play Díjban Kemecsei Ivett 8. a osztályos tanuló részesült. Közös fotók készültek
az utókornak korosztályonként. A diákpol-

„Köszönjük a meghívást!”

Szénási Sándor

Székely Márk

A Himnusz eléneklésével vette kezdetét az
ünnepség. Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester az önkormányzat nevében köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében hangsúlyozta, mennyire fontos a szorgalom, a kitartás
nemcsak a „született talentumok” esetében,
hanem minden gyermek életében. Később a
szorgalom, a kitartó tanulás, munka gyümöl-

mit jelentettek ezek számára. 2012 szeptembere óta dolgozik az önkormányzatnál, és
munkája során megtapasztalta: „…a tanulás
a legnagyobb fegyver, a tudás, a kulcs a jövőhöz” - mondta útravalóként.
Az alapfokú művészeti iskola hat tanulója adott az alkalomhoz illő ünnepi műsort.
Székely Márktól Móra Ferenc: Öregember,

gármesterek az emlékezés és hála virágait helyezték el a Tanítók Emlékművénél. A vacsora előtt Szakali János pohárköszöntője után
mindenki pezsgővel koccintott. Az ízletes
vacsorához fagylalt is járt.
Este 7 óra után mindenki jókedvvel és jogos
büszkeséggel indult hazafelé.
Tóth Tibor · Fotó: Karizs Evelin

Agócs Alexandra, Hornyák Boglárka,
Füle Viktória, Nyers Lili

Kemecsei Ivett, Patkós Andrea,
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
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Rendőrségi hírek

(folytatás a 10. oldalról)

Tisztelt Olvasó!

1-2. osztályosok

3. osztályosok

4. osztáylosok

A nyári szünidő a gondtalan pihenés
időszaka. A gyermekekre történő szülői
felügyelet azonban ekkor fokozottan indokolt. Amennyiben a gyermekek folyamatos felügyelete nem megoldott, hívják föl a figyelmüket, hogy amennyiben nem várt, illetve rendkívüli helyzet adódik,
kihez és hogyan fordulhatnak segítségért! Legyen lehetőségük (feltöltött egyenleg) telefonon értesíteni a szülőket, a szomszédot vagy jó
ismerőst, és szükség szerint a segélyhívó telefonszámokon a hivatásos
munkatársakat. Javasolom ezeket az információkat egyértelmű módon
láthatóvá tenni olyan helyen, ahol nem kerülheti el a gyermekük figyelmét.
Amennyiben vízpartra utaznak, az értékeikre folyamatosan felügyeljenek, vagy vegyenek igénybe értékmegőrzőt! Járműveikkel történő
parkolás során, abban látható helyen ne hagyjanak értékeket, navigációs készülékeket, telefonkészülékeket, kézi táskát.
A fürdőzés során csak a kijelölt helyeken fürödjenek, tiltott vízfelületen ne fürdőzzenek! Csak megfelelő úszásképesség birtokában használjanak csónakot, vízi alkalmatosságokat!
Az utazásaik során legyen megfelelő mennyiségű ivóvíz, üdítő a járműben arra az esetre, ha forgalmi okokból várakozásra készülnek a
forróságban!
Többnapos távollét esetén minden esetben intézkedjenek arra vonatkozóan, hogy az ingatlanaikat ismerősük ellenőrizze, házi állataikat
gondozza!
A kerékpárosokat közlekedésükkel kapcsolatban kérem, hogy a Jászfényszaruban a kerékpárút használatakor a kereszteződéseknél tanúsítsanak sokkal nagyobb körültekintést! A járművezetők több helyszínen
csak későn észlelhetik a kerékpárost. Lassítva és körültekintően közelítsék meg a kereszteződéseket, csak akkor haladjanak át, ha meggyőződtek a biztonságos áthaladás feltételeiről! A kerékpárok tárgyhoz
történő lezárásáról minden esetben gondoskodjanak, ezt gyermekeiktől is lehetőség szerint követeljék meg!
A közlekedésük során az alábbi kiemelt szabálysértések elkövetését kerüljék: járműveiket vezetve tartsák be a sebességhatárokat,
álljanak meg a STOP jelzőtáblánál, ne telefonáljanak vezetés közben, ne parkoljanak tiltott helyen, valamint mozgáskorlátozott
parkolóban jogosulatlanul! Autóban utazva használják a passzív
biztonsági eszközöket!
Tilos alkoholfogyasztást követően járművet vezetni!
Elérhetőségek: Telefon: 112;
Rendőrőrs: +36-70/330-7626; Fax: 57/422-138
Terenyi Imre rendőr főhadnagy,
rendőrőrsparancsnok

5-6. osztályosok

7-8. osztályosok

Kerékpár-regisztráció a jászfényszarui Rendőrőrsön
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Óvodai hírek
Gyermeknap a Szivárvány Óvodában

Az idén is – hagyományainkhoz híven
– együtt ünnepelte a két óvoda a gyermeknapot. A Szivárvány Óvoda udvarán került
megrendezésre, nagy izgalommal vártuk a
Napsugár Óvoda gyermekeit. Mivel május
20-a, a kihívás napja egybeesett a mi rendezvényünkkel, úgy gondoltuk, legyen sportos a
gyermeknapunk.
Elhívtuk a Jakuzák SE jászfényszarui iskolás
képviselőit, akik a bemutatkozás után bemutatót tartottak a karate tudományából. Ezután volt és jelenlegi kis óvodás lányaink ritmikus gimnasztika sportágból adtak ízelítőt.
Kellemes zenére, harmonikus mozgásukkal,
hajlékonyságukkal elbűvölték a kis ovisokat.

A foci mindenki számára ismert, na de hogy
állunk az amerikai focival? Pető Ferenc egyenesen a Budapesti Farkasok csapatából jött
el hozzánk, talpig szerelésben, és az érdekes
alakú labdával. Megmutatta, hogyan is zajlik
a mérkőzés előtti csatakiáltás, ami nekünk is
nagyon jól ment.
Ezután kipróbálhatták a gyerekek a Süni
csoport akadálypályáját. Azért a rendezvény
egyik fénypontja mégiscsak az óriás csúszda
volt, amin rengeteget lehetett csúszni. Közben finom Fornetti süteményeket fogyasztottunk, és jólesett a hűsítő gyümölcsszörp.
A másik fénypont az volt, amikor Viktor
megjelent a Terasz fagyizóból a szép, fényes

fagyikanalával, és osztani kezdte a hűsítő
nyalánkságot. Nagyon jó érzés volt nekünk,
felnőtteknek látni az önfeledt, vidám kis arcocskákat, hogy az idén is sikerült megörvendeztetni a kis gyermekeinket.
Köszönettel tartozunk: Csizmarik Gyula és
Donnert Claudia házaspárnak, akik az idén
is önzetlenül elhozták az ugrálóvárukat nekünk. A finom süteményért a Fornetti cégnek és a Kördiszkont és Reál áruház dolgozóinak, akik megsütötték. Minden sportág
minden képviselőjének, akik érdekessé tették
a programunkat! Jövőre veletek a Napsugár
oviban!
Szakaliné Hesz Katalin
Fotók: Földvári Edit

Ha nagy leszek…
Részletek a Szivárvány Óvoda búcsúzó csemetéinek terveiből a jövőt
illetően 2015-ben.
– Fogorvos, kukásautós és felnőtt leszek, szuper házam és Audim
lesz. Ha sok pénzem lesz, veszek majd magamnak cuccokat. Anyát
szeretem a legjobban, ezért őt veszem el feleségül. Majd ő főz meg
mos.
– Traktoros leszek, mert nagyon tetszik a hangja. Szántani, kaszálni,
trágyát vinni meg ilyesmiket fogok csinálni vele. Ha nem dolgozok, és otthon leszek, majd gépezek, és a Facebookot nézem. A
kocsmába is elmegyek, ahol a barátaimmal beszélgetek.
– Anya azt mondta, csak akkor lehetek rúdtáncos, ha két nyelven
beszélek. De lehet, hogy orvos leszek, vagy tanítom a gyerekeket.
– Balettos és énekes leszek, és a Samsungban fogok dolgozni. Budapesten fogok lakni egy nagy palotában, amit P. fog felépíteni. A
férjem a hentes lesz, aki nálunk vágja a malacokat.
– Olyan házban fogok lakni, amit már felépítettek, csak egy lányt
fogok feleségül venni, de csak akkor, ha olyan nagy leszek, mint
apa.
– Ugyanazt akarom csinálni, mint apa: traktorozok, salátázok, retket viszek.
– Oroszországban fogok dolgozni, és oda repülővel megyek. Lesz
majd gyerekem, és ha éhes lesz, főzök neki virslit.
– Művész és állatorvos leszek, meg állatgondozó, meg cimbalmos.
A szőke, kék szemű lányokat szeretem, a feleségem is ilyen lesz.

Fotó: Csuzzné Lovász Mária
Nagykoromban motoros is szeretnék lenni, de anya nem engedi,
és azt sem engedi, hogy apa felmenjen az űrbe.
– Víz- és gázszerelő leszek és állatorvos és Zorró és persze cross motoros. Zs. lesz a feleségem, mert nagyon szép a haja, de egy kicsit
uncsi, ha sokat beszél.
A terveket, álmokat lejegyezték a katicás óvó nénik: Marika és Andi
Mindezt összegyűjtötte és közreadta: Földvári Edit
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Óvodai hírek
Évzáró ünnepségek a Szivárvány Óvodában
Fotók: Földvári Edit és Földvári Zsófia

Elszállt egy virágszirom...

Juhász Sándorné

Mikor meghallottuk az óvodában a szomorú hírt, értetlenül álltunk. Ő az első munkatársunk, aki elment közülünk, és hihetetlennek tűnt. Az Ő munkássága alatt kerültünk
ide mi fiatalok, és mindenkiből hirtelen jöttek elő az emlékek róla:
– Mikor ide kerültem a szomszéd csoportszobába, sokszor átmentem hozzá segítségért.
– Jó volt vele dolgozni, mert mindig tudott
tanácsokat adni, ugyanakkor az újat is elfogadta.
– Kicsit az anyukánk is volt, tanított bennünket sütni, főzni.
– Igen! Én tőle hallottam először a besamelmártásról.
– Emlékeztek! Ő soha nem késett el!
– Igen! És mindig rendben volt a frizurája,
csinosan jött reggelenként.
– Milyen szépen írt! Egy ránk hagyott meséskönyvben gyakran látom azóta is.
– Emlékezzetek! A Hétszín virág volt a
kedvenc meséje.
Jöttek, jöttek az emlékek, és percről percre
döbbentünk rá, hogy kit és mit veszítettünk.
Mindannyiunk számára példa volt a precizitása, fegyelmezettsége, a munkáját ahogyan
végezte. Kollégaként kedves volt, mindig

mindenben számíthattunk rá. Munkája során a gyerekek szeretete mellett övé volt a szülők szeretete és tisztelete. Régi óvodásai ma
már nagyszülőként hozzák unokáikat óvodába, és szeretnek bekukkantani a volt csoportszobájukba, ahova Margó nénihez jártak. Elmondják, milyen kedves emléket őriznek vele
kapcsolatban a szívükben. Mi, munkatársai,
szintén megőrizzük a szívünkben az együtt
töltött évek szép perceit, a vidámságot, amit
közösen átéltünk, és mindig szeretettel gondolunk rá. Mikor végső búcsút vettünk tőle,
a közeli óvodánkból áthallatszott az udvaron
önfeledten játszó gyermekek zsivaja. A jóleső
gyermeklárma, amiben évtizedeket töltött jó
kedvben, elkísérte őt utolsó útjára is. Ma már
az égi óvodában, a csillaggyerekeknek meséli:
„Szívem szirma szeretlek,
Szállj nyugatról keletnek,
északról meg dél fele,
szállj el, szállj el százfele!
Földet ha érsz, kis szirom,
legyen úgy, mint akarom,
tedd meg nekem, szépen kérlek…”
Isten Veled!

Szakaliné Hesz Katalin
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Felsős tanulmányi versenyek – reál munkaközösség: tavaszi időszak
Zrínyi Ilona Matematikaverseny
megyei döntőjén:
24. helyezett: Berze Anna 5. b osztály
33. helyezett: Pál Bence 6. a osztály
48. helyezett: Hornyák Boglárka
7. c osztály
56. helyezett: Szücs Levente 8. c osztály
57. helyezett: Berényi Levente 8. a osztály
80. helyezett: Petrovics Réka 8. c osztály
Az eredmények évfolyamonként több száz tanuló közül értendők.
Felkészítő tanárok: 5. és 8. évfolyamon
Gulyás Imre, 6. és 7. évfolyamon Balogh
Zsuzsanna.
A Hevesy György Országos Kémiaverseny megyei döntője 2015. március 28-án
volt Szolnokon.
A 7. évfolyamon:
6. helyezett: Borbély Viktória 7. c
8. helyezett: Bodnár Johanna 7. c
7. helyezett: Szücs Levente 8. c
9. helyezett: Fábián Alexandra 8. a
10. helyezett: Berényi Levente 8. a
Felkészítő tanár:
Mészárosné Dobák Ildikó
Teleki Pál megyei földrajzverseny
4. helyezett: Szücs Levente 8. c
7. helyezett: Jakus Brigitta 8. b
Felkészítő tanár:
Palotainé Jánosi Krisztina

ECDL Start
Sikeres ECDL start vizsgát (négy modulos)
tett 25 tanuló:
Baranyi Lajos 8.a
Berényi Levente 8.a
Berze Csilla 8.a
Danyi Márk Dániel 8.b
Egri Zsolt 8.a
Fábián Alexandra 8.a
Fekete Márk 8.a
Jakus Brigitta Andrea 8.b
Jarábik Maja Laura 8.c
Johancsik Dóra 8.a
Kemecsi Ivett 8.a
Kis Virág 8.b
Kiss Karina 8.b
Mezei Márk 8.a
Nagy Martina Viktória 8.b
Nagy Máté 8.b
Pál Réka 8.c
Petrovics Réka 8.c
Rácz Laura 8.a
Rafel Márk 8.b
Simon Roland 8.c
Szalai Flóra Anna 8.c
Szűcs Levente 8.c
Takács Vivien Judit 8.c
Urbán Dóra 8.c
Radics Patrik 8.a 2 modulból tett
sikeres vizsgát.

E-hod számítástechnika verseny
2014. november 10-14. között 82 tanulónk (5., 6. és 7. oszt.) vett részt az ELTE
Informatika Tanszéke által szervezett online
versenyen. Hódítsd meg a biteket címmel indították ezt a nemzetközi versenyt. A legjobbakat a Samsung Smart School Mikulás-napi
partijára is meghívták: Borbély Viktória, Kovács Lilla, Gedei Cintia, Dósa Flóra, Dobos
Debóra, Kurunczi Zoltán, Harangozó Anett,
Renkó Adrián, Fakas Vivien, Pál Bence.
A jövő iskolája pályázat
2015. április 26. beadási határidővel az Invitel pályázatot hirdetett (Invitel InnoSchool
Pályázat), melyben a mi diákjaink is részt vettek. Bodnár Johanna (7. c), Borbély Viktória
(7. c), Hornyák Boglárka (7. c), Egri Zsolt (8.
a), Jakus Brigitta (8. b), Jarábik Maja (8. c),
Kotán Csenge (8. b), Nyers Dániel (6.a), Pál
Réka (8.c). Sajnos a pályázatunk nem nyert,
de az ünnepélyes gálára meghívást kaptunk.
A diákok munkája a Youtube-on megtekinthető A jövő iskolája Jászfényszarun címmel.
www. jaszfenyszarusuli.hu
Felkészítő
tanár
informatikából:
Polatschekné Rimóczi Melinda
Matematikából a sikeres felvételit biztosították: Balogh Zsuzsanna és Gulyás
Imre.
Tóth Sándorné

Fogászati roadshow Jászfényszarun
Június 5-én látogatott el hozzánk a Nemzetközi Gyermekmentő
Szolgálat fogászati autóbusza. A szűrőprogram, a Jászfényszarun rendezett 7. fogathajtó verseny keretében került megrendezésre. A rendezvényt a Jászfényszaruiak Lovas Baráti Köre támogatta.
A jászfényszarui szűrőprogramon összesen 193 fő alsó tagozatos általános iskolás kisdiák, illetve óvodása vett részt. A résztvevő gyermekek
számára a Colgate-Palmolive Magyarország Kft. fogkrémet adományozott. A roadshow helyszínein arcfestők és kézművesek szórakoztatták a várakozó gyerekeket.
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fogászati szűrőbusza az
OTP Bank Fogászati Roadshow keretében húsz éve végzi ezt a fontos
munkát. A szolgálat önkéntes fogorvosai a korábbi évekhez hasonlóan
idén is több vidéki városban, a fővárosban és Erdélyben biztosítanak
ingyenes fogászati szűrést, kezelést és szaktanácsadást gyermekek részére. Az önkéntes fogorvosok, asszisztensek ingyenes fogászati szűrést, kezelést, szaktanácsadást és szájhigiéniai felvilágosító munkát
végeznek. Megmutatják a gyerekeknek a helyes fogápolás módszereit,
technikáit.

Évente, a 14-15 szűrésen közel 10 000 gyermek vesz részt.
A jászfényszarui szűrés is megerősítette, hogy nagyon fontos a megelőzés, a helyes fogápolás megtanítása és a rendszeres ellenőrzés.
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
Magyar Egyesület jászfényszarui csoportja
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Iskolai sportnap évvégi hangulatban

A 4., 5., 6. évfolyam zsinórlabdázott...

A lányok kézilabdáztak...

...és a 8. osztályosok megtartották
hagyományos bolondos ballagásukat.

Fotók: Polatschekné Rimóczi Melinda

Fotó: Tóth Sándorné

A fiúk fociztak...

Diákpolgármester-választás
Az utolsó tanítási napon az iskola udvarán nagy többséggel megválasztottuk a
2015/2016-os tanév diákpolgármesterét.

Sok sikert, szép eredményeket kívánok az új
tanévhez, addig pedig jó pihenést a szünetben!
Jarábik Maja, 2014/15-ös tanév diákpolgármesere
Fotó: Sugár Istvánné

Jarábik Maja

Kedves megválasztott diákpolgármester!
Kérlek, mutatkozz be!
Patkós Andrea vagyok, a 7. c osztály jelöltjeként indultam a diákpolgármester-választáson.
Mi ösztönzött arra, hogy vállald ezt a szép,
de sok feladattal járó címet?
Szeretem a kihívásokat, és szeretek kiállni
mások érdekeiért.
Mi a legfőbb célod, amit szeretnél megvalósítani?
Szeretném, ha a diákok a tanulás mellett a
szabadidejüket is szívesen töltenék az iskolában, ezért szívesen szerveznék délutáni programokat is számukra.
Milyen programokat tervezel ennek érdekében?
Évszakonkénti sportnapot, Graffitit, Tökmag avatót a negyedik osztályosok részére,
faültetést a ballagó nyolcadik osztályosoknak,
tanévnyitó és tanévzáró diszkót és még sok
más hasonló programot.
Mit vársz az előtted álló évtől?
Remélem, nem fogok csalódást okozni,
minden erőmmel azon leszek, hogy a diákok
jól érezzék magukat az iskolában.

Patkós Andrea
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Mögöttük az élet
Valamikor régen a sok gyereket Isten áldásának tartották. Szükség is volt a gyermekre,
mert a szegényebb családokban életkoruknak
megfelelő feladatokat láttak el. Így volt ez
Túsor Antalné Langó Johanna esetében is,
aki hatodik gyermekként született. 6 éves korában már libákat kellett őriznie.
„A kislibákat eleinte még a házban tartotta
anyám. Letettünk egy zsákdarabot, én meg
szórtam a hátukra a vízben áztatott darát.
Így tanultak meg enni, egymásról ették le
az eleséget. Olyan természete van a libának,
hogy felfelé nyújtogatja a fejét, nem lefelé,
mint a csirke. A fűnek is csak a hegyét csípi
le. 30-40 libát kellett, hogy őrizzek az Agyagos területén, az erdő szélén. Az árnyékban
elrekesztettünk egy kis fakalodát és ott tartózkodtak. Kedveskedtem nekik fűvel, darával,
vízzel. Ha jó idő lett, már kéthetes korukban
vízre lehetett őket ereszteni. Minél többet
lubickoltak, annál jobban nőttek és fehéredtek. Addig, míg sárga a színe, nem is nagyon
tesz kárt, de ha erősödik a liba, lecsípi ám a
kalászt. Anyám minden nap azzal engedett
el, hogy nehogy a búzába engedjem. Elég
rafinált jószág ám, mindig keresi az alkalmat a szökésre: elég egy váratlan fordulat, s
libasorban iszkolnak a búzatáblába. Volt egy
olyan ostorom, hogy faágra rongydarabok
voltak kötve, ezzel próbáltam terelgetni őket.
A csapat egyik része kiszaladt, a másik része
meg vissza. Sokat bosszankodtam miattuk,
sőt, volt, amikor segítséget kellett kérni, mert
letaposták volna az egész búzatáblát. Amikor
jóllaktak, hurkás lett a nyakuk, innen tudtam, hogy dél körül járhat az idő. Délben betereltem, a nagy meleget az ólban töltötték.
Délután újból megismétlődött a legeltetés, a
libák gágogással jelezték, ha ideje volt indul-

ni. Kihajtottam a legelőre. Ott már vártak a
lányok, akikkel összebarátkoztam. Szedtünk
szarkalábat, pipacsot, búzavirágot. Ezekből
a szép virágokból koszorút kötöttem, amit
büszkén hordtam a fejemen. Sokat daloltunk, táncoltunk, többször gyönyörködtünk
a felhőkben is. Lefeküdtünk a földre hanyatt,
és elneveztük a felhőket.

Túsor Antalné Langó Johanna
Ha a libák jóllaktak, hazafelé nem is gágogtak, csak ha idegen állat került a látókörükbe.
A liba időjárásjósló: ha eső készül, megérzi,
és felfelé tartja a fejét. Egyébként, ha csendes
eső esett, szerettek legelni. A libát 2-3 hónapos korában megtéptük, jól jött a sok toll és
pihe a lánytestvéreimnek. Készültek a párnák
és a dunyhák. A hasáról, melléről és a hátáról

téptük le a tollat, de nagyon vigyázva, hogy
a bőre meg ne sérüljön, mert beköpi a légy.
Augusztusban újból megismétlődött a tépés,
mert ha nem téptük volna meg őket, akkor
elhullajtották volna a felesleges tollat. Gyűlt
a stafírungnak való, lányos házaknál ez nagy
érték. Életkorom előrehaladtával nagyobb
termetű jószágok őrzését is rám bízták. Hat
anyadisznót kellett őrizni a Langó Nándor
tanyája körüli dűlőúton. Teheneinket pásztorok őrizték a rókalyukakban, amikor pedig
este behajtották őket, a fejésben segítettem.
A tejterméket gyűrűs kútban hűtöttük, míg
feldolgozásra nem került. Készítettünk vajat,
túrót, tejfölt, amit a jászfényszarui piacon
értékesítettünk, a kofák pedig felvásárolták
tőlünk. Nagy család lévén a fenntartásunkhoz az élelmiszereket mi magunk termeltük.
Volt csirke, kacsa, liba, évente három disznót
vágtunk, és még be is szolgáltattunk. Ökrös
szekérrel mentünk a csányi határba, ahol az
aratásnál marokszedő tudományomat is érvényesítettem. Utánunk pedig jött a Márkus
féle gépes banda, aki a cséplést végezte. Ott is
segédkeztem a törek takarításában. A fenti tevékenységeim nyári, illetve iskolaszüneti időszakra tehetők. Munkával teli fiatalságomban
mégis volt némi szórakozás is. Délutáni litániákra jártam, részt vettem a kongregáció
rendezésében is, segédkeztem a templom takarításában.
Korai gyermekkorom sok-sok munkával
telt, emellett mégis boldogság vett körül.
Mindig szívesen emlékszem tanyánkra, ahol
derű, békesség és megelégedés uralkodott.”
Johanka néni, köszönöm a beszélgetést, jó
egészséget kívánok!
Kép és szöveg: Szilágyiné Marika

Zenei pünkösdölő – Hogy együtt legyenek a zene szerelmesei
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár műfajtól függetlenül találkozóra hívott
minden jászfényszarui zenével foglalkozó fi-

atalt és örök fiatalt. Nem titkolt szándékunk
volt, hogy egymást megismerve lehetőséget
adjunk a későbbi együttműködésre.

Fotó: Glonczi Rudolf

A bő 2 órás programban bemutatkozott:
Nyers Lili, Füle Viktória, Fekete Csilla, Hornyák Boglárka zongorán; Hornyák Boglárka, Mészáros Kata furulyán; Tóth Julianna,
Gorcsakovszki Györgyné népdallal; Rafael
Lajos, Rafael Nelli, Rafael Gina, Radics Edit,
Farkas Zsolt pop énekkel. Fekete Ottó dobost a Bringa Roll zenekar (Rimóczi Róbert,
Csuka Tibor és Rimóczi Dóra) kísérte. A Városi énekkar (Fónagy Sándor, Tancikó Attila,
Tanczikó-Ruis Beáta, Cseszkóné Zsámboki
Tímea, Borbély Lajosné, Fózer Tiborné, Pál
Ferencné, Bubla Margaréta) műsorát Jáger
János és zenész barátai (Lajkó Anita, Perediné
Czibolya Éva, Székely Bertalan) segítették és
külön is játszottak néhány számot. Megható
pillanata volt az estének, amikor minden fellépő Keresztesi József karnaggyal kiegészülve együtt énekelte Farkas Zsolttal az Azért
vannak a jó barátok című dalt. A „hivatalos”
program után még jó néhányan maradtak és
együtt énekeltek. Bízunk abban, hogy legközelebb még többen el tudják fogadni meghívásunkat, hogy együtt töltsünk egy kötetlen
Katinka
baráti estét.
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25 éve született meg Jászfényszarun a helyi sajtó
Negyedszázada a település szolgálatában
II. rész
Az idősek szociális étkeztetéséhez 1,1 millió, a gyermekétkeztetéshez 1,8 millió Ft-tal
járult hozzá a tanács. Könyvajánlat Raffay
Ernő: Trianon titkai, avagy Hogyan bántak
el országunkkal... Hetven év után a könyv
nem elviselni, csak megérteni segíti a titkot,
amelyről végre őszintén, történelmi felelősséggel kell szólni. A sport rovatban volt olvasható: „Pár hét és befejeződik a megyei II. o.
bajnokság. A szoros küzdelemben a felnőttek a
6., ifjúsági csapatunk a 4. helyen várja a folytatást. Horváth Tibor a hazai gólkirály 12 lőtt
góllal.” A megyében megtartandó vásárok
időpontját is közölték. Praktikus tanácsok
háziasszonyoknak, kertészkedőknek és még
képrejtvény is jelent meg a kiadványban.
Milyen volt a fogadtatás? Néhány vélemény, amely már a második számban, július
13-án megjelent, de az első nyomdai előállítású újságban volt olvasható.
Gyermek véleménye: „Az emberek végre
megtudják, mi történik Jászfényszarun. De
több kép kellene bele, mert ha megmutatom az
ötéves testvéremnek ezt az újságot, nagy részben
csak betűket lát, és sajnos még nem tud olvasni. És nagyon sajnálom, hogy csak most tudjuk
meg, hogy mi történik Fényszarun.”

„Én javaslom az újság további kiadását, mert
ami ebben a hírlapban van, az mindenkit érdekel, aki törődik a falu sorsával. Ami különösképpen vonz az, hogy minden korosztály megtalálja a maga kis rovatát. Én nagyon örülnék
neki, ha ez az újság mindig megjelenne, mert ez
a lap csak olyanokat ír, ami igaz.”
Felnőttek véleménye: „Ez az újság a legjobb
arra, hogy mindenki megtudhassa, mi is történik körülötte. Szerintem nagyon nagy szükség
van rá!!! A tervezett újság véleményem szerint
mindennel foglalkozik, kiváló.”
„Tetszik. Nagyon Jó! Kifogásom nincs. Előfizetném.”
Egy kis statisztika:
A próbaszám 1990. május 25-i kiadása után
az első nyomdai példány július 13-án jelent
meg.
A kiadója Jászfényszaru Nagyközségi Tanács, felelős kiadó Bálint László. A negyedik számtól 1990. októbertől a lap kiadója
Jászfényszaru Nagyközségi Önkormányzata,
1993. januártól Jászfényszaru Város Önkormányzata, a felelős kiadó napjainkig Győriné
dr. Czeglédi Márta polgármester.
A felelős szerkesztő: Pásztory Alajos, majd
1993. januártól megbízott, decembertől nap-

jainkig Sugár Istvánné. A szerkesztőbizottság
elnöke: Sugár Istvánné, majd 1993. februártól 2008. június 30-ig Nádudvari László,
2009. januártól Bordásné Kovács Katalin.
Az olvasószerkesztő: 2014 májusától
Kotánné Kovács Tímea. A szerkesztőségnek
kezdetektől a település könyvtára ad otthont.
Az újság 2009. januárig a Jászberényi Lehel
Hűtőgépgyár nyomdájában, majd – átalakulás után – a jogutódnál, a Verzál-Print Kft.nél készült, felelős vezetője Purda József volt.
2009. februártól a lap nyomdai előkészítését
a jászberényi Artander Kft., a nyomdai munkát a Signál-Print Kft. végzi.
A 25 év alatt a nyomdatechnikai változás,
fejlődés is nyomon követhető. A kezdetekben a kéziratokból ólomsorok lettek, majd
kefelevonat készült. Ezen munkaigényes és
egészségtelen nyomdatechnikát váltották fel
az ofszetgépek, amely a fekete-fehér képek
minőségében, de a szövegnél is nagyban érzékelhető volt. Napjainkban már az állandóan fejlődő digitális nyomdatechnika hódít,
szinte korlátlan nyomdai-kivitelezési lehetőségekkel.
(Folytatajuk) Tóth Tibor

Hírek, események röviden
1.

3.

2.
1. Kis zenészeink május 23-án Turán, a II. Galgamenti Népművészeti
Fesztiválon zenéltek.
2. Május 16-án a Tájházban a színjátszók családi napot (főzés,
játék,vetélkedő, beszélgetés) tartottak. A legifjabb napsugarasok
a Hóferike és a 7 törpe című vidám jelenetet adták elő (Kovács
Tímea rendezte).
3. Áprilisban szintén Turán jártunk az I. Taposóbál-Csűrdöngölő Alkotó és Rendezvényház felszentelése alkalmából.
A gyerekek zenéltek és a táncház alatt is ők húzták a talpalávalót.
Kép és szöveg: Berzéné Magyar Krisztina
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Hírek, sikerek röviden...
Idén is rajtvonalhoz álltak
a jászsági tűzoltó egyesületek.
A Jászfényszarui Önkéntes Tűzoltó Egyesület is képviseltette magát a
május 30-án megrendezett jászsági tűzoltóversenyen, melynek ebben
az évben a Jászberényi Városi Stadion és Edzőpálya adott helyet.
A verseny két számból állt: tűzoltó staféta váltóverseny és kismotorfecskendő szerelés. A jászfényszarui csapatot Balogh Attila, Bollók
Zoltán, Borbély Szilárd, Ézsiás László, Lázár Tamás, Palócz Gábor,
Pető Zsolt és Tóth Gábor képviselte. Tűzoltóink mindkét számban
helytálltak. A nap remek családi kikapcsolódásra is lehetőséget adott,
mivel egész nap gyereksátor is várta az aprókat, akik bepillantást nyerhettek a tűzoltók munkájába.
Önkénteseink pozitív élményekkel tértek haza, és már most készülnek a jövő évi megmérettetésre.
Szöveg: Matányiné Farkas Julianna Kép: Jászberényi KVK

Egyházközségi nap 2015
Egyházközségi nap 2015 – ebben az évben is megrendezésre került az egyházközségi nap a Mindenszentek Plébánia szervezésében.
Az eredeti programtervezet szerint a Szent Erzsébet Közösségi Házban adott volna helyet az eseménynek, de a barátságtalan időjárás kissé

A Lumina Cornu klub 3+1 kalózpróbáján
Gyermeknap alkalmából 2015. 05. 31-én (vasárnap) a Lumina
Cornu klub 3+1 kalózpróbáján vehettek részt a gyermekek a művelődési ház parkjában. Az izgalmas kaland során négy próbát álltak ki a
csapatok, és megküzdöttek a TULULU-val is.
Képaláírás és kép:
Dávid Ildikó

felborította az eredeti terveket. Vasárnap végül a művelődési házban
indult útjára a közösségi nap. Kiss Gábor atya nyitotta meg a rendezvényt, beszélt az egyházközség fontosságáról, a pünkösd misztériumáról. A következőkben az Iglice Gyermek Néptáncegyüttes adott
színvonalas műsort, melyet a Pünkösdi Családi Kupa követett. Négy
csapatba (Pünkösdi rózsák, Kék bálnák, Törpék, Gábor angyalai) szerveződve lelkesen, önfeledten vetélkedtek a csapatok. Immár klasszikussá vált feladatok várták a vetélkedőket, melyek során az összetartásra, becsületességre, együttműködésre, türelemre kellett fókuszálni.
A kupa izgalmait váltotta az ünnepi szentmise csendessége, emelkedettsége, melyre a templomban került sor, nem szabad téren, habár
az időjárás időközben kivirult. Az kupa eredményhirdetésével zárult
a nap „hivatalos” része, a legeredményesebb csapat a Pünkösdi rózsák
lett, így a kupát ők őrzik egy évig. Egy házi sütésű óriás tortán osztozhatott a csapat.
Végül pörköltvacsora volt, valamint zene és beszélgetés. Rengeteg
finomabbnál finomabb sütemény, üdítő, szóda tette teljessé az asztaloknál folyó meghitt beszélgetéseket. A tábortűz elmaradt, de senki
sem bánta, hogy ebben az évben így alakult. Jövőre már az új közösségi
házban találkozunk, hogy újra együtt ünnepeljük egyházunk születésNagy Ildikó egyházközségi médiacsoport
napját.
Fotó: Pető István

A művelődési ház társastánc szakkörösei
2015. május 30-án a Sátoraljaújhelyen tartott XI. Zemplén Országos Minősítő Társastánc Fesztivál és Koreográfus Versenyen szórakoztató kategóriában a művelődési ház társastánc szakkörösei:
Marton Kristóf, Szűcs Enikő, Csík József Martin és Jarábik Maja
Laura Bécsi keringő – Paso Doble című koreográfiájukkal bronz minősítés értek el.
Gratulálunk!
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Régi idők tanúi: Beszélgetés Csáki Sándorné Erzsikével,
az 50 évvel ezelőtti fényszarui gimnáziumi évekről
Csáki Sándornét régóta ismerem, mert az
„Útba esik jövet-menet a Takarékszövetkezet” szlogen rá igazán érvényes. 1967-től a
Jászfényszaru és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezetben különböző beosztásokban
dolgozott. 1971. július 1-től 1982-ig ügyvezető, majd 2008. május 30-ig elnök ügyvezető. Jelenleg a Jász-Takarékszövetkezet
társadalmi elnöke. Több szakmai elismerésben részesült, köztük Takarékszövetkezeti Érdemérem birtokosa. 2007-ben Jászfényszaruért emlékérmet kapott. 2010-ben
a Petőfi Sándor Művelődési Házban megalapította és azóta vezeti az Őszikék Nyugdíjasklubot.
Hogyan emlékszel vissza, miként értesültél,
hogy 1962 ősszén a jászberényi Lehel Vezér
Gimnázium és Ipari Szakközépiskola Jászfényszarun kihelyezett esti gimnáziumot indít?
Nekem – mivel egy utcában laktunk – Keresztesi József akkori általános iskolai igazgató szólt. Elmondta, most fejeződött be a dolgozók kétéves esti tagozatos általános iskolai
7-8. osztálya, és közülük többen szeretnének
továbbtanulni középiskolában és leérettségizni. Én már 8 általánost végeztem, 7 osztályt
a Vasút-tanyai, a 8.-at a belterületi iskolában
jártam. A tőlem 12 évvel idősebb korosztálynak még a 6 elemi volt a kötelező, ezért
kellett elvégezniük a 7. és 8. osztályt dolgozók esti iskolájában. Hatvanban dolgoztam,
munkámhoz akkor nem volt szükség az érettségire, de szükségesnek láttam általános műveltségem fejlesztését, ezért igent mondtam a
tanár úrnak.
Milyen volt a jelentkezők összetétele, hány
fővel indult az osztály?
Pontos létszámra már nem emlékszem, de
25 fő körül lehettünk nők, férfiak, a korosztály is igen vegyes volt, én a fiatalok közzé
tartoztam. Az első két hónapban 2-3 fő abbahagyta tanulmányát, utána nem volt lemorzsolódás. Legtöbben az akkori ÁFÉSZ-nál
dolgoztak, és munkájukhoz, esetleges előbbre
jutásukhoz is szükség volt az érettségire, így
kellően motivált volt a tanulók döntő többsége. Gyorsan jó közösséggé kovácsolódtunk,
ez nagyban tanárainknak köszönhető.
Hol volt és milyen napokon a tanítás?
A Szabadság út elején két iskola állt, a Leányiskola, melyet 1973-ban lebontottak és
mellette volt a Fiúiskola (ma Kisiskola); ide
jártunk. A V alakú épület Szabadság útra
néző szárnyában a tanári és igazgatói szoba
utáni tanteremben kezdtünk, később szembe,
a másik szárnyba, a szolgálati lakás utáni tanterembe helyeztek át bennünket. Hetente három alkalommal hétfőn, szerdán és pénteken
este fél 6 és fél 10 óra között folyt a tanítás.
Kik tanították a különböző szaktárgyakat?
Az osztályfőnöki és az ezzel járó szervezési
feladatokat Keresztesi József látta el. Csirke
Béla kémiát, Hesz Ernő magyart, Kiss József
földrajzot, Lantos Péter történelmet, Lantos
Péterné biológiát, Rusai Pál oroszt és Zsámboki Zoltán fizikát, matematikát tanított.

Hogyan folyt a tanítás és a számonkérés?
Tanáraink itt éltek, ismertük őket. Ez járt
előnnyel is, de a tanulásban mindenki igyekezett, mert a számonkérésnél nem akarta
kellemetlen helyzetbe hozni tanárát és saját
magát sem. A 45 perces órák jó hangulatban
folytak, az anyagok leadását követően mindig
jutott idő kérdésfelvetésre, ha valamit nem
értettünk meg, a tanárok részéről pedig szóbeli számonkérésre. Negyedévente mindenkinek számot kellet adni a tanultakról írásban,

Csáki Sándorné

félévkor és év végén szóban is. Az év végi
vizsgák alkalmával vizsgabiztos is érkezett
Jászberényből vagy Szolnokról, akik a szaktanárral együtt győződtek meg ismereteinkről,
és osztályozták éves teljesítményünket.
Vannak-e emlékeid a 49 évvel ezelőtti érettségiről?
Hasonlóan a nappali tagozatos középiskolásokhoz, akkor is volt érettségi írásbeli, majd
szóbeli vizsga. Magyar, történelem és matematika tantárgyakból kötelező volt érettségizni, és további egy tantárgyat választani
kellett. Én a biológiát választottam. Két jeles
(5) és két jó (4) jegy került az érettségi oklevelembe, melyet 1966. július 1-jén állítottak
ki. Az érettségi vizsgabizottság elnöke a közelmúltban elhunyt Farkas Ferenc tanár úr volt.
Végezetül így több mint fél évszázad elteltével jó döntésnek ítéled-e, hogy Keresztesi
tanár úrnak igent mondtál, hogy gyors- és
gépírói képesítésed megszerzése után a középiskolát is elvégezted?
Határozottan mondhatom, hogy igen.
Később több megszerzett szakképesítésem
alapfeltétele volt az érettségi, illetve 1996ban e-nélkül nem szerezhettem volna munkakörömhöz szükséges főiskolai diplomát.
Osztálytársaimnak is nagy lehetőség volt,
hogy helyben, utazás nélkül, munka mellett
érettségizhettünk. Hasonlóan hozzám jó néhányan később főiskolát végeztek, lettek óvónők, tanítók, vasúti és rendőrtisztek.
(folytatás a 20. oldalon)

Osztálykép az 1962/63-as tanév végén júniusban készült.
Balról jobbra haladva: guggol és az évszámtáblát tartja Dobák László.
Ülő sor: Jónás Jánosné (Dugonics Irén), Budai Józsefné (Juhász Sarolta), Farkas Józsefné,
Tukora B. János a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium és Ipari Szakközépiskola igazgatóhelyettese,
Keresztesi József a helyi általános iskola igazgatója – osztályfőnök, Varga János szolnoki középiskola
igazgatója – vizsgabiztos, Palkovics Béláné (Borbély Erzsébet), Kiss Pálné (Fehér Mária),
Dajkó Imréné (Tóth Ilona), Újvári Rozália.
Első álló sor; Palkovics Béla, Penczner László, Both Erzsébet (Csáki Sándorné),
Budaházi Antal, Péter Erzsébet, Rusai Pál tanár, Tóth Ilona, Kiss József tanár, Varga Sarolta,
Hesz Ernőné (Rimóczi Rozália), Hesz Ernő tanár. Második álló sor; Jónás János, Sándor Endre
(Jászfényszarun szolgáló rendőr), Kiss Pál, Zsámboki Zoltán tanár.
A képről hiányzik: Budaházi Ilona (Mészáros Istvánné), Fülöp Lászlóné (Menyhárt Aranka),
Kiss Aranka (Berze Jánosné).
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FÉBE közgyűlést tartottunk
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete éves
közgyűlését 2015. május 22-én a Petőfi
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár földszinti klubtermében tartotta.
Az elnökség az elnök előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta az egyesület 2014. évi
közhasznúsági jelentését, a számviteli beszámolóval, mérleg- és eredménykimutatással.
A mérleg 9.530 ezer Ft bevétellel szemben
9.176 ezer Ft kiadást tartalmaz, így a tárgyévi eredmény 354 ezer Ft lett. A FÉBE bo-

veztünk, bérletünk volt az Erkel és a József
Attila Színházba. Társrendezői voltunk a IX.
Vers- és prózamondó találkozónak. Tagjainknak és érdeklődőknek 46 fő részvételével önköltséges palócföldi kirándulást szerveztünk.
Koordináltuk az 50 éve alakult Béke Mgtsz
volt szakvezetőinek, irodai dolgozóinak jubileumi találkozóját. A VII. Tarlófesztiválon
gasztronómiai versenyprogramokat hirdettük
meg, bonyolítottunk le. Alapítványunkkal
közösen ismételten megtartottuk a Kemence
ünnepét.

A közgyűlésen résztvevők egy csoportja
nyolította a Szűcs Mihály Huszárbandérium
pénzügyeit, a Jász-íjász, a helyi vöröskereszt
közösségek, és két iskolai tábor önkormányzati pályázati támogatását.
Az elmúlt évben igen gazdag program valósult meg. Többek között Budapestre húsz
autóbuszos önköltségi színházlátogatást szer-

A város történetében első alkalommal
szerveztük meg a Kulturális örökség napját.
Emlékeztünk Kiss József születésének 90.
évfordulójára, a nevét viselő Helytörténeti
Gyűjtemény 30 éves jubileumára. A FÉBE a
kettős ünnep és az örökség napja alkalmából
bemutatta Tóth Tibor: Jászfényszaru kultu-

rális és természeti értékei címmel megjelent
legújabb könyvét, mely 100 %-ban EU-forrással és a szerző önkéntes munkájával valósult meg. Szponzorok támogatásával újra kiadtuk az 1943-ban megjelent Gyenge Péter:
ANDRIS című kisregényt. Önkormányzati
pályázati pénzből a Régi Kaszinó étteremben
és cukrászdában novemberben zenés Sárdy-,
majd december végén zenés Óévbúcsúztató
műsoros estet rendeztünk.
Az év folyamán 24 egyesületi tagunkat köszöntöttük kerek évfordulós születésnapja alkalmából. A közgyűlés elfogadta a 2015. évi
főbb feladatokat, költségvetését.
Az egyesület szabályzata szerint tagsági viszonyban eltöltött idő alapján hat fő Tízéves
Tagságért emlékéremben, negyvenhárom fő
pedig Húszéves Tagságért bronz kitűzőben
részesült.
Cserháti Vencelné az Ellenőrző Bizottság
elnöke beszámolt az elmúlt évben végzett
munkáról, valamint a számviteli beszámolóról alkotott írásbeli jelentést ismertette.
Mészáros László titkár előterjesztésében
a 2016. évi tisztújító közgyűlésre történő
javaslatok előkészítésére jelölő bizottság
megválasztására tett javaslatot. A közgyűlés
a bizottság elnökének Varga Gábornét, tagjainak Baranyi Józsefnét és Szlávik Józsefet
megválasztotta. Az egyesület tagjai javaslataikat 2016. március 31-ig a háromfős bizottság
tagjainál tehetik meg, vagy a febe@febe.hu
e-mail címre juttathatják el.
A közgyűlési vita során többek részéről is
felvetődött az egyesület tárgyi eszközeinek és
a negyedszázada felhalmozott kapott és keletkezett iratanyag, kisebb tárgyi emlékek elhelyezésének szükségessége. A két éve megszűnt
civilház mielőbbi rendezése elodázhatatlanná
vált. Ez ügyben kérjük az önkormányzat segítségét.
A közgyűlést követően baráti beszélgetésre
Kép és szöveg: Tóth Tibor
került sor.

Régi idők tanúi:
Beszélgetés Csáki
Sándorné Erzsikével,
az 50 évvel ezelőtti
fényszarui gimnáziumi
évekről
(folytatás a 19. oldalról)
Sajnos tanáraink közül már csak hárman
élnek, és a volt diáktársaim több mint fele
elhunyt. Jóleső érzés visszagondolni azokra
az évekre.
Köszönöm a visszaemlékezést és a kapott
korabeli fényképeket. Harmincnyolc év után
2000-től ismét működik a Budakalász Gimnázium jászfényszarui esti kihelyezett tagozata. Június hónapban délutánonként most
is érettségiztek a Nagyiskolában.
Tóth Tibor

Az osztályteremben 1962. november 22-én, akik a 1963-as csoportképen nem láthatók:
balról jobbra második sor 3. Kiss Aranka (Berze Jánosné), 4. Budaházi Ilona (Mészáros Istvánné),
harmadik sor 3. személy Fülöp Lászlóné (Menyhárt Aranka).
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Emlékezés

Kurunczi
Sándor

halálának 1. évfordulójára.
„Nekem már nincs holnap,
ennyi volt az élet,
sirassatok csendben,
szívetekben élek!”
Szerető családod
Emlékezés

Emlékezés

FÁBIÁN ISTVÁN

halálának 4. évfordulójára és édesapja,

FÁBIÁN ISTVÁN
halálának 20 évfordulójára.

„Hiányoztok, kik már a mennyben vagytok,
Ti sem gondoltátok, hogy magatok után ilyen nagy fájdalmat hagytok.
Fájó szívvel gondolunk mi mindennap Tirátok,
S nem tudhatjuk, hogy odafentről ebből Ti mit láttok.
Nem búcsúzunk, hisz szívünkben megmarad a helyetek.
S reméljük, hogy egyszer majd találkozunk Veletek.”
Szerető családod

LANGÓ KÁROLY
halálának 3. évfordulójára.

Emlékezés

„Hűvös számunkra az APÁK napja, A tűz kialudt.
Az idők szele elvitte a fényes lángokat,
Csupán az aranyló parazsat hagyta itt.
A parázsnak van egy furcsa tulajdonsága,
Ha felszítjuk, a lángok újra táncra kelnek,
Elűzik a hideg levegőt.
Emlékeztetve arra, hogy Ő még mindig itt van.”
Szerető családja

BALOGH JÁNOS
halálának 6. évfordulójára.

„Fájó szívünk felzokog érted,
Míg élünk, nem feledünk Téged.”
A szerető család
Emlékezés

TISZÁROVICS DEZSŐ

Emlékezés

PÁL ISTVÁN

halálának 6. évfordulójára.
„Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz.
Halálod, míg élünk, fájó emlék marad.”
Fájó szívvel emlékeznek
szerető feleséged és gyermekeid
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

halálának 32. évfordulójára

TISZÁROVICS DEZSŐNÉ
R. NAGY KLÁRA
halálának 10. évfordulójára.

„Addig vagy boldog, míg van, aki szeret,
aki a bajban megfogja a kezed.
S hogy milyen fontos is volt neked, csak akkor érzed,
ha már nincs veled.”
Szerető családjuk

TAKÁCS ANTAL

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

SZŰCS ISTVÁN
halálának 5. évfordulójára.

„Telhetnek a hónapok, szállhatnak az évek,
amíg élünk, nem feledünk Téged.”
Szerető családod
Emlékezés

MIZSEI FERENC
halálának 3. évfordulójára.

„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Egy a reményünk, mely éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk Veled.”
Szerető családja

Emlékezés

BERZE ISTVÁN

halálának 7. évfordulójára,

BERZE ISTVÁNNÉ
SZIVOS MáRIA ZSUZSANNA
halálának 11. évfordulójára.

„Lelkünkben ők továbbélnek, nem feledve szép emléket.
Bármerre is sodor minket az élet, szívünkben ők mindig élnek.
Gyújtsunk gyertyát értük, emlékezzünk, amíg élünk.”
Szerető családjaik

Anyakönyvi hírek – Május
SZÜLETTEK: Káposztás Ákos és Káposztás Zsombor (Hochreiter
Helén), Karácson Natasa Mirella (Karácson Ibolya), Kiss Fruzsina
(Kónya Orsolya), Pintér Hanna (Csendes Szimonetta), Potemkin Bálint (Zsólyomi Viktória), Rákos Adél (Kovács Melinda), Réz Odett
(Pesti Mónika).
HÁZASSÁGot kötöttek: Soltész Mihály és Fekete Klára.
ELHUNYTAK: Dobák István (71), Dobák Sándor (76), Juhász
László (96), Papp László (18), Sinkovics Istvánné Kiss Mária (92),
Rafael Péterné Glonczi Mária (63), Takács Antal (90).
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Programajánló
Július
Nyári gyermekfoglalkozások a Teaházban
5.
17 óra Kiss Gábor atya ezüst miséje a templomban
6-10.		 Római zarándoklat
6-10.		 Tűzoltó tábor
12 óra Véradás az Egészségházban
9.
11.		 Zászlógyűjtő kerékpártúra Jászalsószentgyörgyre
11.		 A Fehér Akác Népdalkör vendégszereplése Jászapátin
12-19.		 III. Virgonc tábor Gyenesdiáson
13-20.		 BLNT gyermektábor Szandaváron
18-19.		 XXI. Jász Világtalálkozó Jászalsószentgyörgyön
19 óra Pagoda koncert – Suhajda Zenekar
25.
27-31.		 Olvasótábor a könyvtárban
Augusztus
1.		
3-9.		
5-9.		
10-19.		
10-14.		

Mézvásár Jászberényben
Hittanos tábor Püspökszentlászlón
Csángó fesztivál Jászberényben
II. Művésztelep a Nagyiskolában
Polihisztor tábor a művelődési házban

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

ügyvédi tevékenységet folytatok.
Június 29-től Július 10-ig szabadságon leszek. Június 29-től Július
3-ig dr. Palencsák Csaba háziorvos helyettesít, Július 6-tól Július
10-ig dr. Kovács Terézia háziorvos helyettesít.
Dr. Sáfár Csilla háziorvos

Apróhirdetés
Választási kisnyulak eladók.
06-30/524-4663

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
Dr. Tóth Lajos János fogszakorvos ................ (+36) 30/304-7645
Dr. Kakas Tünde fogorvos .............................. (+36) 70/550-5645
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

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!

• Napszemüveg akció -20%
Retro – Diesel – Pierre Cardin – Carrera – Smith
• Ajándék egy fókuszú lencse +keret akció -10%
• 25.000 Ft feletti vásárlás esetén
Ajándék NAPSZEMÜVEG!
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig
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Kreatív hétköznapok – Nyári programsorozat
2015. június 29. – 2015. július 31.
Legyél részese te is a Teaház intenzív programjainak!
Várunk mindenkit szeretettel programjainkon!
Június 29. (hétfő) 9 óra Gasztro Klub
14 óra Játszóház
17 óra Közbeszéd és egyéni felelősség
Június 30. (kedd) 10 óra Filmklub
15 óra Karaoke
Július 1. (szerda) 10 óra Játszóház
14 óra Hely-történet Klub
15 óra Nyitott táncház (Te, a házban művészeti csoport)
Július 2. (csüt.) 10 óra Játszóház
14 óra Jövőtervezők csapata
15 óra Csináld Magad Klub
Július 3. (péntek) 10 óra Filmklub
14 óra Játszóház
15 óra Te, a házban művészeti csoport
Július 6. (hétfő) 10 óra Gasztro Klub
13 óra SNI prevenció
Július 7. (kedd) 10 óra Filmklub (Teaház)
14 óra Jövőtervezők csapata (Teaház)
17 óra Játszóház
Július 8. (szerda) 10 óra Játszóház
14 óra Hely-történet Klub
17 óra Nyitott táncház (Te, a házban művészeti csoport)
Július 9. (csüt.) 10 óra Játszóház
14 óra Jövőtervezők csapata
16 óra Filmklub
Július 10. (péntek)10 óra Közbeszéd és egyéni felelősség
14 óra Játszóház
17 óra Te, a házban művészeti csoport
Július 13. (hétfő) 10 óra Gasztro Klub
14 óra Játszóház
17 óra Közbeszéd és egyéni felelősség
Július 14. (kedd) 10 óra Filmklub
14 óra Jövőtervezők csapata
17 óra Játszóház
Július 15. (szerda)10 óra Játszóház
14 óra Hely-történet Klub
17 óra Nyitott táncház (Te, a házban – művészeti csoport)

Július 16. (csüt.) 10 óra Játszóház
14 óra Jövőtervezők csapata
17 óra Csináld Magad Klub
Július 17. (péntek) 10 óra Filmklub
14 óra Játszóház
17 óra Te, a házban- művészeti csoport
Július 20. (hétfő) 10 óra Gasztro klub
14 óra Játszóház
17 óra Közbeszéd és egyéni felelősség
Július 21. (kedd) 10 óra Filmklub
14 óra Jövőtervezők csapata
17 óra Játszóház
Július 22. (szerda) 10 óra Játszóház
14 óra Hely-történet klub
17 óra Nyitott táncház
Július 23. (csüt.) 10 óra Játszóház
14 óra Jövőtervezők csapata
16 óra Filmklub
Július 24. (péntek) 10 óra Filmklub
14 óra Játszóház
17 óra Te, a házban művészeti csoport
Július 27. (hétfő) 10 óra Gasztro Klub
14 óra Játszóház
17 óra Közbeszéd és egyéni felelősség
Július 28. (kedd) 10 óra Filmklub
14 óra Jövőtervezők csapata
17 óra Játszóház
Július 29. (szerda) 10 óra Játszóház
14 óra Hely-történet klub
17 óra Nyitott táncház (Te, a házban – művészeti csoport)
Július 30. (csüt.) 10 óra Játszóház
14 óra Jövőtervezők csapata
17 óra Csináld Magad Klub
Július 31. (péntek) 10 óra Filmklub
14 óra Játszóház
17 óra Te, a házban
művészeti csoport

Pagodakoncert Jászfényszaru főterén

Vérvétel helyben

2015. július 25-én, szombaton 19 órakor
Barangolás népzenével a Kárpát-medencében
Fellép a SUHAJDA ZENEKAR

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy az új Egészségházban (Deák F. u.)
minden hétfőn 7-10 óráig biztosított
a helyben történő vérvétel lehetősége,
amelyhez beutaló szükséges.

Tagjai a váci
Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola
ifjú tehetségei:
Blaskó Norbert – hegedű – Galgagyörk
Gólya Péter – brácsa – Tura
Herédi Zsombor – harmonika – Acsa
Laczkó Patrik – bőgő – Jászfényszaru
Rékasi Emese – ének – Jászberény

Jó szórakozást kíván
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár!

Érdeklődés esetén kérjük, forduljanak háziorvosukhoz.
Polgármesteri Hivatal Jászfényszaru
Mi újság Fényszarun? · Jászfényszaru város lapja
Kiadja: Jászfényszaru Város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság elnöke: Bordásné Kovács Katalin
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