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Meghívó
Jászfényszaru Város Önkormányzata
Szent István ünnepe alkalmából
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
városi ünnepségünk rendezvényeire.
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26. évfolyam VII. szám

Kézfogások
az együttműködés jegyében

Programtervezet:
Augusztus 19. (szerda)
12:00 Fogadás városunk mezőgazdasági vállalkozóinak,
őstermelőinek tiszteletére a Régi Kaszinó étteremben
		 Köszöntőt mond Pócs János országgyűlési képviselő
15:00 II. Művésztelep záró kiállításának megnyitója
		 a Régi Kaszinó étteremben
		Megnyitja: Lisányi Endre művészettörténész, esztéta
17:30	Városi ünnepség, kitüntetések átadása
		 a Pagodánál felállított szabadtéri színpadon
		 Köszöntőt mond:
		Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
		 Ünnepi szónok: Kovács Sándor,
		 a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke
		Az új kenyeret megáldja:
		 Kiss Gábor esperesplébános, érseki tanácsos
		A programokon közreműködnek a helyi művészeti
iskola növendékei és a város művészeti csoportjai.
19:00

Kertészeti termékkiállítás kóstolóval egybekötve a
Rimóczi-kastély parkolójában
		 Kézműves gyermekfoglalkozás a Pagodában
		Vásárosok utcája a Szabadság úton
20:00

Fotó: Jász Trió Tv
Győriné dr. Czeglédi Márta, Jászfényszaru város polgármestere és
Hyun Jun Jung, a Samsung Zrt. elnöke (őket látjuk képünkön) közös
megbeszélést tartottak a Samsung jászfényszarui televíziógyárában.
A megbeszélés témája a több mint 25 éves múltra visszatekintő
példás együttműködés, illetve a 32-es út fejlesztésének következő
lépései voltak. A nemrég megkötött stratégiai partnerségi megállapodás megkoronázásaként pedig egy 123 db Samsung termékekből
álló adományt vehetett át az önkormányzat, mellyel többek között a
jászfényszarui Gondozási Központ fejlesztéséhez járult hozzá a koreai
vállalat.
(Forrás: Jászfényszaru Facebook oldala)
(További képek a 2-3. oldalon.)

Bikini Együttes élő koncertje a szabadtéri színpadon

21:30	Tűzijáték a főtéren
Augusztus 20. (csütörtök)
8:00 Ünnepi szentmise, kenyérszentelés a templomban
15:00

Kemence ünnepe a tájházban

Szeretettel várunk mindenkit!
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

dr. Voller Erika
jegyző

Beíratás
A GAMESZ értesíti a szülőket, hogy
a gyermekétkezésre a beíratás augusztus 24-től kezdődik.
Automatikus átvezetés nincs!
Kedvezményre jogosító határozat bemutatása a beíratásnál szükséges.
GAMESZ

Ez a fotó július 1-jén készült. Ekkor adták át a forgalomnak
a Szolnok–Hatvan vasútvonal fölött épült közúti hidat Jászfényszarunál.
(Cikk a 6. oldalon.)
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület legutóbbi ülésein több önkormányzati döntést hozott, melyekről az alábbiakban nyújtok rövid összefoglalót
az érdeklődő olvasóknak.
2015. május 27.
Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 32.
sz. főút 9+332 km szelvényben lévő szintbeli vasúti kereszteződés külön szintű átvezetéséhez és az ehhez kapcsolódó ívkorrekciók
és burkolatmegerősítés az ÚT-TESZT Mérnöki és Szolgáltató Kft.
Tsz:758. tervszámú kiviteli tervének kezelői lehatárolását elfogadta, és
a terven ábrázolt 32. sz. számú főút felhagyott szakaszának kezelői
feladatait vállalta. Egyben felhatalmazta a polgármestert a lehatárolási tervek aláírására és az illetékes hatóság felé továbbításra.
A képviselők a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatára:
·	Az „útfelújítás” tárgyú közbeszerzési eljárásban az érvényes
ajánlatok közül a COLAS Út Zrt.-től érkezett ajánlatot nettó
382.546.036 Ft összegben és annak árindoklását elfogadták, és
nyertes ajánlattevőnek a COLAS Út Zrt.-t jelölték ki.
· A műszaki ellenőrzés tárgyú közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánították.
· Jóváhagyták a „Jászfényszaru Város Önkormányzat közlekedésfejlesztésének támogatása” tárgyú támogatási megállapodáshoz tartozó mélyépítési feladatok műszaki ellenőrzésére kiírandó hirdetmény nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívását.

Samsung adományok I.
·	Az „úttervezés” tárgyú közbeszerzési eljárásban az érvényes
ajánlatok közül az I., II., IV. rész esetében az Eply Kft.-t (ajánlati ár összesen I. II. IV. rész vonatkozásában nettó 8.515.500 Ft), a
III. rész esetében a Speciálterv Kft.-t (ajánlati ár a III. rész vonatkozásában nettó 7.380.000 Ft) hirdették ki nyertes ajánlattevőnek.
· Jóváhagyták a Gondozási Központ bútorbeszerzés tárgyban
kiírandó hirdetmény nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, valamint a meghívandó ajánlattevőket.
· Döntöttek a „Ráépülő közfoglalkoztatási program a mezőgazdasági kapacitások erősítéséért Jászfényszarun” című, 2015.
évi STARTMUNKA kistérségi mintaprogram keretében csöpögtető cső és tartozékai beszerzéséhez, és a választási malacok beszerzéséhez nyertes ajánlattevők kijelöléséről.
A képviselő-testület elfogadta a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, jóváhagyták az adózott
eredmény – 67.968.000 Ft – eredménytartalékba történő helyezését, a
2015. január 1. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről, továbbá
a 2015-re tervezett lényegesebb tevékenységekről szóló előterjesztést,
a 2015. évi Üzleti tervét, a Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását. Határozatot hoztak a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
ügyvezetője 2014. évi tevékenységének értékeléséről.
Egyhangúlag elfogadták a Jászfényszaru az Idősekért közalapítvány éves tevékenységéről szóló beszámolóját.

Megtárgyalták és elfogadták a 2014. évben végzett gyámügyi igazgatási munkáról, a Gyermekjóléti Szolgálat gyermekvédelmi munkájáról szóló beszámolót.
A Közös Önkormányzati Hivatal részére a 2015. év költségvetésben
előirányzatot biztosítottak szervergép és programok beszerzésére.
A Gondozási Központ létszámbővítési kérelmét megtárgyalták, és
a biztonságos feladatellátás érdekében további 2 fő alkalmazását támogatták.
Határozat született a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtott tagi
kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról.
A képviselő-testület elfogadta, hogy garázssor építés, játszótéri
mosdó, Hajtató telep átépítés, bővítés kapcsán engedélyes és kiviteli
tervek készüljenek a tervezői program alapján.
A képviselők elfogadták a Jászfényszaru Városfejlesztő Kft. 2014.
évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a 2015. január 1. óta eltelt
időszak legfontosabb eseményeiről, továbbá a 2015-re tervezett lényegesebb tevékenységekről szóló előterjesztést, a 2015. évi Üzleti tervét.
Értékelték a Jászfényszaru Városfejlesztő Kft. ügyvezetője 2014.
évi tevékenységét.
Jászfényszaru Város Önkormányzata határozatában kinyilvánította,
hogy támogatja a Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói és működtetői jogának az Egri
Főegyházmegye részére történő átadását – a jogviszonyuk folytatását vállaló alkalmazottakkal és tanulókkal – a működtetéshez szükséges ingók és ingatlanok térítésmentes használatát biztosítja, melyet az
Egri Főegyházmegye egyházi fenntartású köznevelési intézményként tart fenn és működtet tovább.
Zárt ülésen ingatlanfelajánlások vonatkozásában hoztak elutasító határozatot.
2015. június 3.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntéseihez kapcsolódó előterjesztések között a képviselők:
· A műszaki ellenőrzés tárgyú közbeszerzési eljárásban az érvényes ajánlatok közül az első részre a Baufiniser Kft.-től érkezett
ajánlatot, a második részre a Hornyák Mérnöki Iroda Kft.-től
érkezett ajánlatot fogadták el nyertes ajánlattevőnek.
·	Az „útépítés” tárgyú közbeszerzési eljárásban az érvényes ajánlatok
közül a Swietelsky Magyarország Kft. és Viatek-Nova Kft. közös ajánlattevőtől érkezett ajánlatot és annak árindoklását fogadták el, és nyertes ajánlattevőnek a Swietelsky Magyarország Kft.
és Viatek-Nova Kft. közös ajánlattevőt jelölték ki. A beruházás
ellenértéke 344.225.908 Ft +áfa +10% tartalékkeret.
· Az óvodaépítés tárgyú, feltételes közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról döntöttek.
Jászfényszaru város hatályos településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 73/2005.(V. 25.) önkormányzati határozat részterületeket érintő módosításáról hoztak újabb határozatot és alkottak
helyi önkormányzati rendeletet.
A testület engedélyezte a Tűzoltó Egyesület Jászfényszaru részére
Jászfényszaru címerének használatát az egyesület által készíttetett
nyakpánton, továbbá a Tűzoltó Egyesület részére 6.000.000 Ft összegű
támogatást biztosítottak használt gépjárműfecskendő beszerzéséhez.
Jóváhagyták a Jászfényszaru Város Óvodai Intézménye óvodavezető
pályázati felhívását.
Döntöttek a fogászati kezelőegység visszterhes elidegenítéséről.
Az önkormányzat támogatta a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma 3974/279 altéma kódszámú felhívására „Köztéri
műalkotás elhelyezése a Sárga Iskola előtti téren” címmel pályázat benyújtását. A műalkotás elkészítéséhez 7.000.000 Ft összegű
támogatási igény figyelembe vételével keretösszeggel 6.000.000 Ft
saját forrást biztosítottak, egyidejűleg vállalták a pályázati kiírásban
meghatározott 30%-os mértékű saját forrás biztosítását. A műalkotás elhelyezésének tervezésében és környezetének kialakításában
szakmai segítségnyújtásra tervezői csoportot hozott létre.
(folytatás a 3. oldalon)
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 2. oldalról)
Szennyvízberuházás előkészítéséhez Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírásáról döntöttek a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel úgy, hogy abban Pusztamonostor Község
Önkormányzata is konzorciumi tagként vesz részt.
Határozatot hoztak a Jászfényszaru Város Óvodai Intézménye
fenntartói és működtetői jogának az Egri Főegyházmegye részére
történő átadása véleményezéséről, mely szerint a közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként meghatározott óvodai
ellátás átadását támogatja az Egri Főegyházmegye részére. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a fenntartói jog és a működtetői jog
átadásával kapcsolatos tárgyalásokat lefolytassa, továbbá a szerződéseket előkészítse.
2015. június 10.
Jászfényszaru aktuális közlekedésfejlesztési feladatairól szóló határozatában elfogadták a településközponti koncepcióban szereplő
projekteket, és a főépítész által felállított prioritási sorrendet.
A képviselő-testület felhatalmazást adott a tervezéssel egybekötött
kivitelezési árajánlatok beszerzésére, valamint a projekt főépítészi
javaslat szerinti folytatására.
Az önkormányzat a 2015. évi nyári diákmunka keretében 47 fő
foglalkoztatásához 4.612.982 Ft forrást biztosított Jászfényszaru
város 2015. évi költségvetésének terhére.
A képviselő-testület elfogadta a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó
parancsnokság 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját.
Jóváhagyták a GAMESZ előirányzat módosítását 800 E Ft-os keretösszegben a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár előtti parkban
való kútfelújítás – a víz minőségének javítása – biztosítása érdekében.
Elfogadták a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2014. évi víziközmű szolgáltatási tevékenységéről szóló tájékoztatóját.
Támogatták a „Javíts, hogy jutalmazhassanak!”nevű programot,
mely alapján az igyekvő, javító, fejlődő tanulók részére 150 gyermek
tekintetében a jutalmazásra összesen 3.000.000 Ft keretösszeget
biztosítson.
Döntöttek a GAMESZ Intézmény intézményvezetői megbízására kiírt pályázat elbírálásáról, mely szerint az intézmény vezetésével – városüzemeltetési feladatok ellátására, az intézmény irányítására,
ellenőrzésére, munkáltatói feladatainak ellátására, az intézmény szakszerű és törvényes működtetésére, az alapító okirat szerinti feladatok
ellátására, kapcsolattartásra a fenntartóval és a költségvetés keretein
belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek ellátására 2015.
szeptember 1-től Zsámboki Sándort bízták meg.
Zárt ülésen ingatlanfelajánlások tekintetében hoztak döntéseket.
2015. június 17.
A képviselő-testület a Közbeszerzési napirend keretében:
· a Local Agenda 21 (Fenntartható Fejlődés Helyi Programja) elkészítésére ajánlattevők kijelöléséről,

Az új közúti híd Jászfényszarunál

· a Sárga Iskola felújítására induló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról, és a közbeszerzési eljárásban
ajánlattételre felkért cégek kijelöléséről döntött.
A testület értékelte a polgármester 2015. év első félévében végzett
munkáját, melynek elismeréseként jutalmazásáról döntött.
Jászfényszaru Város Önkormányzatának település-és iparfejlesztési céljairól született határozat, melyben a testület kezdeményezi
a szükséges lépések megtételét, így különösen helyi építési szabályzat
módosítását annak érdekében, hogy a meghatározott területet telepü-

Samsung adományok II.
lésfejlesztési, iparfejlesztési célra lehessen hasznosítani. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a fejlesztés nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítását kezdeményezze.
Településfejlesztési célra történő külterületi ingatlanok vásárlásáról döntöttek a tulajdoni hányadra vetített 100 Ft/m2 vételár ellenében. Ennek érdekében felhatalmazták a polgármestert vételi ajánlat
megtételére a fentebbi vételár ellenében.
Kitüntetésről határoztak, mely szerint a Golf Együttes kiemelkedő közösségi munkájáért Jászfényszaruért kitüntető emlékérem
kitüntetésben részesül, melynek ünnepi átadására 2015. augusztus 19-én kerül sor.
2015. június 24.
Elfogadták a Jászfényszaru Városfejlesztő Kft. alapszerződésben
foglalt 2015. első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.
A Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola fenntartó váltásával kapcsolatos eljárási rend ütemtervéről
szóló tájékoztatót jóváhagyták.
Döntést hoztak a Jászfényszaru Város Gondozási Központjának
(Bajcsy Zs. u. 7., hrsz.: 13.) bővítési pótmunkáiról.
A hulladékudvar területére való víz és szennyvíz bekötés kiépítésére 6.000.000 Ft keretösszeget különítettek el, mely magában
foglalja a tervezés, kivitelezés és a csatlakozási díjakat is. A kivitelezéssel a legkedvezőbb árajánlatot adó céget, a Czakó Transz 2002 Kft.-t
bízták meg.
Gépjármű őrzésbe vételéről határoztak a jászberényi Rendőrkapitányság Jászfényszarui Rendőrőrse átiratában foglaltakra.
Az önkormányzat tulajdonában levő Jászfényszaru, Arany János út
23. és Arany János út 26. szám alatti önkormányzati lakások bérletéről hoztak döntést.
Támogatták a térfigyelő kamerák – szakemberek által tett javaslatok szerinti – áthelyezését.
Jóváhagyták az ügyvédi tevékenységről szóló tájékoztatót és annak
díjazását.
Elfogadták a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tájékoztatóját.
Zárt ülésen külterületi ingatlan vásárlással kapcsolatos napirendeket tárgyaltak, valamint felhatalmazták a polgármestert, hogy a befektetői igények kielégítésével kapcsolatosan további tárgyalásokat
folytasson le.
Dr. Voller Erika jegyző
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Megkérdeztük a polgármestert…
Miért vásárol az önkormányzat földeket?
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony válaszát az alábbiakban közöljük
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvény 11. § (2) c) pontja alapján a föld tulajdonjogát a föld fekvése
szerint illetékes települési önkormányzat közfoglalkoztatás és szociális
földprogram és településfejlesztés céljára szerezheti meg.
Jászfényszaru Város Önkormányzata fenti célokból vásárolt mezőgazdasági hasznosítású földterületeket, például a START programhoz
a Hajtató melletti, közel 6 ha nagyságú területét, valamint magát a
Hajtató telepet is, amely mellett szántó művelési ágú terület van. Itt
szabadföldi és fóliás kertészetben dolgoznak a START programban
foglalkoztatottak.
Ebben a programban szántóföldi növénytermesztés is folyik, a korábban megvásárolt területeken.
Az önkormányzat megvásárolta az ún. Öregerdőt, mely közel 26
ha nagyságú (80-100 évesek az ott megmaradt fák) és a mellette lévő
közel 8 ha-os ún. „Jáger erdőt”, ahol szakképzett erdész közreműködésével erdőgazdálkodást is folytatunk. Az öregerdő NATURA 2000
védett természeti terület, itt fokozottan kell ügyelni a gazdálkodás szabályaira, természetvédelmére, de ez nagyon nehéz azon a közel 5 ha-os
területen, mely a kárpótlás során magántulajdonba került, majd többször is eladták, és kivágatták az akkori tulajdonosok a fákat. A visszapótlás annyira nem sikerült, hogy mikor az önkormányzat megvette,
vissza kellett telepíteni az őshonos fajokat, kocsányos tölgyet, kőrist. A
program során újratelepítjük a fákat, az időjárás viszontagságai tovább
nehezítik ezt a munkát.
Egy kis visszatekintés: Jászfényszarun a két világháború között ez a
terület valójában egy közösségi tér, kirándulások célja volt, majálisokat
tartottak itt. Az 1970-es ’80-as években még ezt a funkcióját ellátta,
majd később magántulajdonba került.
A földkiadó bizottság elnöke és tagjai idősebb néh. Ézsiás István,
idősebb néh. Jáger Sándor, néh. Kiss István még próbálták az önkormányzattal együttesen ezt a területet a közösségnek, önkormányzatnak visszajuttatni, de a kárpótlási földalapra egyéb jogosultakat is „ráengedtek”, pld. a hadifogságba esetteket... Ezen túl a kárpótlás holland
licit alapján történt, ez azt jelentette, hogy ha valakinek 1000 forint
névértékű kárpótlási jegye volt, a névérték 50%-ig is le lehetett jutni
a licit során, vagyis dupla mennyiségű földhöz jutott. Így a földalap
1700 aranykoronával lett kevesebb (forrás Ézsiás Pálné). Így fordulhatott az elő, hogy a korábbi közösségi, községi, egyházi tulajdon magántulajdonba került. Jászfényszaru külterületének minden négyzetmétere magántulajdonban van.

A korábbi közösségi tulajdont az önkormányzat így csak vásárlásokkal tudja biztosítani, mert az önkormányzat nem lehetett alanya
a kárpótlásnak. Azzal, hogy az önkormányzat visszavásárolta ezeket
az erdőterületeket, kimondottan az a célja, hogy segítse a település,
annak külterületének biodiverzifikációját*, klímájának gyógyítását.
Korábban ennyi telepített erdő nem volt a homokos területeken, a
gazdák szőlőt, gyümölcsöt termesztettek, sok ligetes tanya állt ezen a
területen, hiszen mindig is igény volt arra, hogy az ún. jász esőt, a homokveréseket megelőzzék, illetve a földterületeket termőföldi adottságuknak megfelelően hasznosítsák. A határrészeket is így nevezték el,
talán még sokaknak ismerős az elnevezés: Ószőlő, Újszőlő... A régi
elnevezések a földrajzi hasznosításra is utaltak.

Közösségi vagy községi tulajdonon kívül egyházi tulajdon is volt,
magántulajdonban épült meg közismert nevén a Papkastély Hebrony
Kálmán plébános idejében. Ilyen még ezen túl a Papföld, amely arra
utal, hogy egyházi tulajdonban volt a Trianontól a vasútig terjedő terület jobb oldalának egy része. A helytörténeti kutatásokat végző Tóth
Tibor további részletekkel szolgálhat az érdeklődőknek. A részemről
készülő visszatekintés oka mindössze az, hogy a közösségi, városi tulajdon megléte, megvásárlása is – hasonlóan a múlthoz, adaptálva a
jelenre – mindig is közcélokat szolgált. Ezért helyezi jelenleg is előtérbe a jogalkotó az önkormányzati földvásárlás lehetőségét. Ilyen pld.,
hogy nem kell hirdetményként megjeleníteni, az adásvételi szerződés
megkötését követően (természetesen figyelembe vesszük a mezőgazdasági év lezárását, a bérleti szerződéseket), a vételár kiegyenlítését követően birtokba léphet az önkormányzat.
Ebben az évben Jászfényszaru Város Önkormányzata átlagosan
mezőgazdasági művelésű területeket – szántót – 80-100 Ft/m2-ért
vásárolt.

GYAKRAN KEVERIK A VÁROS IPARTERÜLETEINEK ÁRÁVAL, AMELY JELENLEG 4.300 FT +ÁFA, EZ NEM EGYENLŐ
A MEZŐGAZDASÁGI MŰVELÉSŰ TERÜLETEK VÉTELI ÁRÁVAL.
Felvetődnek kérdések felénk, hogy vásároltunk-e már ennél magasabb áron. A válasz igen, az ipari park szereplője közvetlen szomszédságában. Természetesen mindig figyelembe vesszük a termőhelyi adottságokat, a fekvést, a megközelíthetőséget, a fejlesztési lehetőségeket, és
nagyon fontos, hogy mindig igazságügyi ingatlanszakértő értékbecslése után vásárol az önkormányzat földet.
Abban az esetben, ha ipari területet szeretnénk létrehozni, akkor
újabb eljárások következnek, így mint a mezőgazdasági művelésből
történő kivonás, a földvédelmi járulék megfizetése, a rendezési terven
történő átvezetés. (Ebben az esetben ügyelni kell a beépítési százalékra,
a zöld terület meglétére. Nem véletlen, hogy max. 50% a beépíthetőség az ipari területen.)
Más: A MOST ÉPÜLŐ IFJÚSÁG ÚT mellett lévő erdősáv is magántulajdon. Szerencsére a tulajdonosa a közeli területen él, és nem áll
szándékában megszüntetni ezt a homokfútta területen lévő véderdő
sávot. Az útépítést követően, ahol a hely megengedi, még további ültetéseket tervezünk a tulajdonossal együttműködve. Az erdősáv mögötti területek bérlője megosztotta velünk azt a gazdálkodási tervét,
mely szerint az ez évi ugaroltatást követően egy év gabona, majd azt
követően lucernatermesztést kíván folytatni. Ez utóbbi volt a legjobb
megoldás eddig, mert megköti a talajt, de a mezőgazdászok pontosan
tudják, hogy a lucernatelepítést követően a lucernatermesztés 4-5
évig tartható fenn, ezt követően már nagyon gyér termés várható, ez
megint csak néhány évre adhat megoldást.
JÁSZFÉNYSZARU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ELFOGADTA AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT.
JÁSZFÉNYSZARU A TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ VÁROSA!
Ebben az anyagban egyaránt megtalálható a település fejlesztése érdekében a tradicionális gazdálkodás, valamint a város egyéb gazdasági
fejlesztésének irányai. Ennek rövid tartalmát következő lapszámunkban közöljük, részletesen a hivatalban megtekinthető, valamint a város
honlapján is elérhető lesz.
* biodiverzifikáció: biológiai kockázatcsökkentés
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Pócs János a költségvetésről, a szociálpolitikáról és a jászok dicsőségéről
Miért fogadták el ilyen hamar az ország
jövő évi költségvetését? Ez hagyományosan a
karácsony előtti időszak éjszakai óráiban szokott megtörténni.
Az elmúlt ciklus négy évében eljutottunk
odáig, hogy a magyar gazdaság stabil, a költségvetés fő számai az uniós tagállamok között
is dobogós helyezést biztosítanak hazánknak – és elismerést a befektetők részéről. A
kormány május közepén benyújtotta a költségvetési javaslatot, amit a Tisztelt Ház megtárgyalt és elfogadott. Ez a korai költségvetés
mindenképpen erősíti a kiszámíthatóságot,
ha úgy tetszik a tervezhetőséget a gazdaság
szereplői számára.
Mielőtt a fő számokról kérdeznénk, azért
térjünk vissza egy pillanatra az előző válaszára. Amikor az előző négy év teljesítményéről beszélt, picit mintha hunyorgott volna.
Minek szólt ez a „grimasz”?
Nem volt tudatos, de ha mégis észrevett
valami ilyesmit, annak egy oka van. 2010ben Magyarországot Görögországgal együtt
emlegették és kezelték a befektetők és a gazdasági-pénzügyi világ meghatározó szereplői.
Ma már egy átlag újságolvasó számára is világos, hogy ebben a négy-öt évben a két ország teljesen más utat járt be. Magyarország
nagyon gyorsan visszafizette az elődei által
felvett világbanki kölcsönöket. Idő előtt, így
lehetősége vált szabadabban meghatározni a
gazdaságpolitikáját, aminek következtében
csökkent, majd eltűnt az infláció, 3%-os
gazdasági növekedést tudtunk fölmutatni, és
az államháztartási hiány is folyamatosan az
Európai Unióban elvárt 3% alatt maradt. Így
a válság hatásai ellenére csökkenteni tudtuk
az államadósságot. Ezt a teljesítményt akkor
lehet igazán értékelni, ha a görögök mai kétségbeejtő gazdasági helyzetére gondolunk.
Sok számmal ne terheljük az olvasót, de a
legfontosabbakat mégis emelje ki!
Akkor csak három számot mondok. A jövő
évi büdzsé 2,5%-os gazdasági növekedéssel,
1,8-2%-os inflációval és megközelítőleg 2%
államháztartási hiánnyal számol.
Nézzük meg, mi van a számok mögött. Milyen a költségvetés filozófiája?
Egy mondatban megfogalmazva a jövő évi
költségvetés legfőbb jellemzője az adócsökkentés. Más megközelítésben pedig minden
korábbinál jobban a családok éve lesz 2016.
Mindenkit érint a 16%-os egykulcsos személyi jövedelemadó további 1%-os csökkentése.
Ezzel a döntéssel négymillió ember zsebében
120 milliárd forinttal marad több. Ez a lépés
beleillik abba a filozófiánkba, amely 2010 óta
változatlan. Nevezetesen fő célunk: a családok terheinek csökkentése. A családi adókedvezmény 2011-es bevezetés óta – az idei várható 240 milliárd forintos tehercsökkenéssel
együtt – már több mint ezermilliárd forintot
csoportosítottunk át a központi költségvetésből a családokhoz, magyarul: hagytunk ott
náluk.
Ez jól hangzik, de tegyük érzékletessé, átélhetővé a családok számára.
A korábbi döntésünk értelmében a jelen-

legi tízezer forintról a kétgyermekesek családi adókedvezménye 2019-ig fokozatosan
húszezer forintra nő gyermekenként, jövőre
12,5 ezer forintra. Ez 15 milliárd forintos
adócsökkentést jelent. Még inkább a mindennapokhoz közelítve: a két átlagkeresettel
rendelkező, kétgyermekes családoknál jövőre havonta 9-9,5 ezer forinttal marad több.
Egy ugyanilyen, de gyermektelen családnál
ez havi 4.700, míg a két minimálbéres kereső és két gyermekesek esetében éves szinten
85.000 forint. A családi adókedvezmény 350
ezer családot érint. Örömmel szereztem
tudomást arról, hogy Jászfényszaru Város
Önkormányzata – mindehhez jól illeszthetően és ezen felül – megkezdte az előkészületeket az otthonteremtési támogatás
önkormányzati dotálásával kapcsolatban.
Szívesen hallgattam azt a tájékoztatást is,
amelyet a jászfényszarui önkormányzat
arról adott, hogy a középfokú szakmai és
felsőfokú intézményekben tanulók támo-

Pócs János országgyűlési képviselő
gatását a jövőben a Jászfényszaruért Alapítványon túl is tervezik támogatni.
Kiemelte az előbb a családok szót a költségvetéssel kapcsolatban. Ez az Ön megközelítésében hogyan és miért kap ekkora hangsúlyt?
Az állami költségvetéssel jövőre is azt szeretnénk elérni, hogy egy kicsit mindenkinek
jobb legyen. Egyéneknek, vállalkozóknak, az
egész országnak. Vannak olyan elemek, mint
például a sertéshús áfájának 27%-ról 5%-ra
csökkentésre, amelyek mindenkinek előnyösek, bár a szegényebbek számára a hatásuk
erőteljesebb. Más dolog a szociálpolitika
hangsúlya. Úgy véljük, hogy a család, ez a
több ezer éves képződmény, gyerekekkel teljes. Az eddigi szociálpolitikai támogatást éves
szinten ötszázan tudták igénybe venni. Ezért
változtattunk, idén 4, jövőre 12,5 milliárd
forintos, felülről nyitott kasszával. Házaspárok és párkapcsolatban élők egyaránt igénybe
vehetik saját vagy örökbefogadott gyerekeik,
sőt előre vállalt gyerekeik után. Ebből a szempontból a törvény már a 24 hetesnél idősebb
magzatot is elfogadja. A Családi Otthonte-

remtési Kedvezmény – CSOK néven, rövid
o-val – július elsejével indult a Családi Otthonteremtési Program, amelyben már nemcsak új, hanem használt ingatlan vásárlására,
bővítésére is lehet támogatást kérni, 500.000
forinttól 3,25 millió forintig. A támogatás
összege függ a gyermekek számától, a lakás
nagyságától és az ingatlan energiahatékonyságától.
Mielőtt a Jászság közelebbi ügyeiben elmerülnénk, mindenképpen szeretnénk megkérdezni a véleményét a magyar földtörvény
körüli, az Európai Unióban ismét fellángolt
vitáról.
Magyarország nemzeti vagyonának igen
jelentős része, 35%-a a földvagyon. Mi a
törvény elfogadásakor is ennek a tudatában
tettük meg javaslatainkat. Ma is úgy gondolom, hogy a föld földművesek kezébe kerüljön, és mivel magyar földről beszélünk, a
kormány ragaszkodik ahhoz, hogy magyar
földművesek kezébe. Számos európai országban tanulmányoztuk az ottani állapotokat és
módszereket. A magyarországi éves 10%-os
földtulajdon változás határainktól nyugatra értelmezhetetlen. Náluk jóval 1% alatti
a tulajdonosváltozás, vagyis az öröklés kivételével szinte nem is létezik. Olaszországban
elmondták nekem, hogy a föld értéke gyakorlatilag mindegy, hogy mennyi, mert nem
eladó. A mezőgazdaságból élők számára ez a
családi ékszer, mert a család megél belőle. Náluk a földtámogatás rendszerében hangsúlyos
elem, hogy biztosított-e a generációs folytatás. Az egyik gazda például elmondta, hogy
semennyi támogatást nem kap, mert a gyerek
kitanult orvosnak és nem folytatja a mezőgazdasági termelést. Természetesen megértjük,
hogy csábító Magyarország 4,5 millió hektár
jó minőségű földje, amelyből az otthoni árakhoz képest aprópénzzel be lehetne vásárolni.
Azt meg a szerencsésebb történelmű nyugati
országoknak kell megérteni, hogy ha náluk
állampolgáraik tulajdonában van a föld, hát
nálunk is úgy kell, hogy legyen.
Térjünk vissza a Jászságba. Képviselői irodát nyitott Jászberényben. Hogy vált be?
Az apáti iroda után nyitottuk meg a jászberényit, amely a város súlyának és vonzáskörzetének megfelelően időszerű volt. És ez
mára be is igazolódott. A két iroda működtetéséhez jelenleg két, ősztől három politikai
munkatárs segítségét veszem igénybe. Így az
irodák folyamatosan tudják fogadni az érdeklődőket, s én magam is legalább heti 1-2
alkalommal itt vagyok Jászberényben. Azt
tapasztalom, hogy ennél is jóval nagyobb az
igény. Keresnek ötleteikkel, javaslataikkal,
kritikáikkal az emberek. Ez így van rendjén,
hiszen én már az első parlamenti ciklusom
idején is azt vallottam, hogy nem azért lettem
a képviselőjük elsősorban, hogy a kormány
intézkedéseiről, azok helyességéről meggyőzzem az embereket, hanem főképp azért, hogy
a jászok elvárásait képviseljem a Parlamentben. Ehhez folyamatos kommunikációra van
szükség, amit ez a két iroda nagyban elősegít.
(folytatás a 6. oldalon)
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Pócs János a költségvetésről, a szociálpolitikáról és a jászok dicsőségéről
(folytatás az 5. oldalról)
Képviselőként hogy érzékeli, a Jászság
mennyire elégedett az elmúlt négy-öt év kormányzati tevékenységével?
Minden jász nevében természetesen nem
nyilatkozhatok, bár sokak véleményét ismerem. Én, személy szerint úgy látom, hogy a
lehetőségekhez képest elégedettek lehetünk,
ugyanis az országban nem volt olyan régió,
ahova arányosan ennyi pénz jutott volna.
Nagy dolog a 31-es út átépítése, valamint a
többi ismert útfejlesztések, de okunk nincs a
hátradőlésre. 2015. július 1-jén átadhattuk a
külön szintű vasúti átvezetést, vasúti felüljárót, ahol volt módunk megköszönni Szabó
Zsolt államtitkár úrnak is a közreműködését.
Olyan ez a létesítmény, mint egy híd az M3
és a Jászfényszarui Ipari Park között. Bízom
benne, hogy rövidesen elkészülő 32-es út felújítása folytatódhat. Az átadó ünnepségen is
erről beszéltem, hogy ezen az úton nemcsak
jelképesen, hanem konkrétan is tovább kell
menni, készülnek a 32-es út felújításának tervei, és reméljük a folytatást Pusztamonostort
követően Jászberényig, beleértve az elkerülő
utat is. Jászfényszarun egyébként három
útprojekt is folyamatban van, kettő térségi szinten is jelentős, ugyanis a kormány
segítségével a település megépíti az északi
elkerülő utat, amely érinti a Samsung legújabban bővített épületét is. A város az útfelújításokkal nemcsak Heves, hanem Pest
felé is nyit, hiszen még ebben az évben felújul egészen Zsámbokig a Jászfényszarun
áthaladó 3106-os út.
Közbevetőleg: mennyire részletesen ismeri
Fényszaru problémáit?
Abból a sajátos helyzetből, ami Jászfényszarut illeti következik, hogy a közlekedésfejlesztés a megyék közötti átjárás igen fontos projektje az egész Jászságnak. Remélem,
hogy további forrásokat tudunk felszabadítani ahhoz, hogy a város ezen a területen tovább
fejlődjön, hogy parkjai, közösségi terei az átmenő forgalom miatt ne sérüljenek, hiszen

mindig gyönyörködtet, mikor Jászfényszarun átutazóban láthatom a szépen gondozott közparkokat. Polgármester asszony
arról tájékoztatott, hogy folytatódik a belterületi utak felújítása is, együttesen a járdák
építésével, felújításával a vízvezeték cseréjére
is sor kerül. Jászfényszarun mindig sokat
törődnek a környezet védelmével, a levegőtisztasággal. Ennek egy jó példája, hogy
a kivágott fák helyett újat ültetnek, az erdősávokat kipótolják. Az a kezdeményezés,
hogy minden magán ingatlan tulajdonosa
két gyümölcsfát igényelhet, melyet telken
belül kell ültetnie és díszfát az ingatlana elé
annak érdekében, hogy azokat gondozzák,
neveljék példás kezdeményezés, mely már
az elmúlt évben is sikeres volt.
A kánikulában, a parlamenti szünetben is
látjuk majd Fényszarun?
Nyáron is folytatom képviselői munkámat, Jászfényszarutól újabb és újabb
közreműködésre történő felkérést kapok,
melynek szívesen teszek eleget. Így az új
óvoda építését támogatom, amely remélem
finanszírozással is társul.
Visszatérve a Jászság egészére: tud említeni
három-négy olyan példát, amire a legutóbbi
időkben büszke?
Ha a legfrissebb szívmelengető fejlesztésekre, beruházásokra gondolunk, akkor mindenképpen köztük vannak a Jász-Plasztik és
a Rosenberger cégek több milliárd forintos,
részben európai uniós támogatással megvalósult fejlesztései. Ezek révén nemcsak a térség
gazdasági ereje nőtt, de 250-250 új munkahely is létrejött. Más típusú példát említve az
alsó-jászsági települések és szervezetek pályázaton 17 kisbuszt – Jászfényszarun a Polgárőrség terepjárót – nyertek több mint 120
millió forint értékben, amelyekkel mindennapi tevékenységüket hathatósan segíteni,
szervezni tudják. Elismerésemet váltotta ki
Jászfényszarun a Vállalkozói Ház átadása,
mely regionálisan is kiemelkedő, s amelynek
célja egybeesik a kormány célkitűzéseivel, a

kis- és közép-vállalkozások támogatásával,
ugyanis az itt kialakult műhelyek, irodák,
rekreációs rész kifejezetten a vállalkozások
fejlesztését szolgálja. Mely szintén jelentős
európai uniós támogatással valósult meg.
Büszke vagyok arra is, hogy Jászfényszaru
városban a szociális otthon férőhelyei még
ebben az évben megháromszorozódnak.
Hinni szeretném, hogy itt is sikeresek leszünk
a kormánytámogatás lehívásában is, a felújítást egyébként az Európai Unió is támogatja.
Az előbb a büszkeségről kérdeztük, egészen
más területről, a kultúrából ide illik a Jászok
dicsősége. Erről még kevesen tudnak, de az
ügy egyik motorjaként bizonyára tájékoztatni tudja olvasóinkat.
A makro szintről közeledtünk a helyihez, a
Jászsághoz. Ebben a dologban úgy gondolom,
hogy országos szinten deficit mutatkozik a
nemzeti öntudat felvállalásában, bemutatásában. Tapasztalataim szerint más országokban
ez jobban érzékelhető. Itt, nálunk a Jászságban, a redemptio nemes hagyományát őrizve,
erősítve is tudnunk kell, hogy nem mindegy
hol és melyik a szülőhelyünk, nem mindegy, hogy hol akarunk most és majd élni,
és később végleg nyugovóra térni. Legyünk
büszkék arra, amit az őseinktől kaptunk. Egy
kiváló művészcsapat Mihályi Gáborral és Várszegi Tiborral az élen arra vállalkozott, hogy
zenés színpadi darabban megfogalmazza a
jászok dicsőségét. Olyan, a jövőnek szóló darab lesz ez a Jászság számára, mint az István, a
király az országnak. Példaértékű vállalkozás és
újszerű, hiszen más, mint az eddigiek, amikor
egy konkrét iskolát, egészségügyi intézményt
támogattak, támogattunk. Köszönet a vállalkozóknak, az önkormányzatoknak, nem
utolsó sorban Balogh Ádám alelnök úrnak,
akinek a Nemzeti Bank 30 millió forintos
szponzoráló gesztusa köszönhető.
A mezőgazdaságban dolgozóknak jó termést, jó időt, a szabadságon lévőknek pedig
jó pihenést kívánok a nyárra!
Pócs János, Halász Lajos

A híd, ami összeköt
Július 1-jén délután adták át a forgalomnak
a Szolnok–Hatvan vasútvonal felett épült új
közúti hidat Jászfényszarunál.
„A polgármester asszonnyal nagyon jól
tudjuk, mennyit küzdöttünk ezért az útért.
Jó pár céget megkerestünk, hogy támogató nyilatkozatokat szerezzünk, hogy itt már
többet kamion nem megy, mert ez az út
olyan rossz állapotú” – mondta Szabó Zsolt
fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár az átadáson tartott sajtótájékoztatón.
„Ez a híd összeköti Szolnok megyét Heves megyével, észak–dél irányban Szlovákia és Lengyelország felől ez a legfontosabb
útvonal, rengeteg autó, kamion jár itt, és
összeköti a két várost, Hatvant és Jászfényszarut” – folytatta az államtitkár úr.
Végezetül megköszönte a vállalkozók mun-

káját, hiszen nagyon gyorsan, nagyon profin,
szinte egy év alatt elkészült a 32-es út korszerűsítése, és a híd megépítése.
A Jászság országgyűlési képviselője Pócs
János kérte az államtitkár urat, tolmácsolja
a Jászság köszönetét a kormány felé, hiszen
a Jászság életében ez az út, ez a híd nagyon
fontos.
„A munka, amit elkezdtek, beérte gyümölcsét” – fogalmazott Boldog István, a
megye felkért útügyi biztosa, és gratulált az
országgyűlési képviselő úrnak és a polgármester asszonynak a fantasztikus és kitartó
lobbitevékenységhez.
Köszönöm a munkásoknak, akiknek most
sincs melegük, hogy ez az álomba illő alkotás megvalósulhatott, mert ezt legmerészebb
álmomban sem tudtam elképzelni , és hogy
itt állhatunk ezen a csodálatos úton, amely az

emberek biztonságát jelenti a közlekedésben
– mondta Győriné dr. Czeglédi Márta Jászfényszaru város polgármestere.
Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs igazgatója
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a korszerűsítés 9,9 kilométer hosszan érinti a 32-es
számú főutat Hatvan és Jászfényszaru között, illetve a beruházással 6,5 kilométer
kerékpárút is megépült. A közlekedés biztonságának fokozása érdekében az előző 3,5
méter széles út 3,75 méteresre szélesedett.
A közlekedők számára talán a legfontosabb
információval zárta tájékoztatóját, mikor is
elmondta, hogy július második felétől lehet
forgalomkorlátozás nélkül használni az utat.
A sajtótájékoztató végeztével megnyílt a híd
az autósok előtt. Balesetmentes közlekedést
kívánunk!
Jászságonline
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Samsung nap 2015

Sokan várták már a Samsung napot, melyre június 6-án, a Lázár
Lovasparkban került sor. A rendezvény helyszíne, a programok sokasága, a fellépő sztárvendégek közel 4000 kollégát és családjukat mozgattak meg. A hivatalos megnyitó 9:30-kor Hyun Jun Jung elnök úr
beszédével kezdődött, aki kiemelte, hogy a Samsung nap a munkavállalókról szól, hiszen nekik köszönhető a negyedévszázados történetünk. Majd dr. Facskó István, a budapesti értékesítési iroda vezetője
köszöntött minden résztvevőt.
Az idei Samsung napon külön köszöntötte elnök úr azt két kollégát,
akik több mint 25, gyárunkban eltöltött év után nyugdíjba vonultak.
Szűcsné Jáger Magdolna és Fábián István életpályáját dr. Facskó István
méltatta személyes és közös élmények felelevenítésével.
A rendezvény speakere, a Class FM-ből is jól ismert Rákóczi Feri
negyedórás zumbára invitált mindenkit a közös programok előtt. A
csapatversenyek, az elnöki buborékfoci a régi időket idézték, és sok
mosolyt csaltak a versenyzők és a szurkolók arcára egyaránt. A csapatversenyek vicces feladatait a kollégák közül verbuvált 5 fős csapatok
oldották meg ezen az igazi forró, nyári szombaton. Az ESC által hirdetett Sport nap döntőjét is a Samsung napra szervezték, ahol négy
csapat küzdött a végső győzelemért.
Azok, akik családdal érkeztek rengeteg, kisgyermekeknek felállított
játékot próbálhattak ki (babajátszótér, ugrálóvár, arcfestés stb.), de volt
még állatsimogató, futószáras lovaglás, lovas kocsikázás – a hely szellemének megfelelően. Nagy sikert aratott a szkanderbajnokság is, hiszen
a hölgyek is megmérettették erejüket.
A bográcsban főtt gulyásleves és a rétes elfogyasztását követően az
Alma Együttes koncertjére megtelt a színpad előtti terület, kicsik-nagyok egyaránt táncoltak, és énekelték a jól ismert dalokat. A fergeteges előadás után fellépett még a Groovehouse is, régi szép emlékeket
ébresztve mindannyiunkban. A nap sztárvendége, a Megasztár győztes
Radics Gigi koncertje zárta a rendezvényt.
Oláh Tamás
Corporate Citizenship coordinator
Samsung Zrt.
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Napelemekkel az élhető környezetért Jászfényszarun

Jászfényszaru
Város
Önkormányzata
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0040
számon
2014. év tavaszán pályázatot nyújtott be, az
Európai Strukturális és Beruházási Alapokhoz két intézményének energia korszerűsítése
céljából.
A projektet 36.146.662 Ft támogatással és
1.682.193 Ft önerővel valósítjuk meg.
2015. július közepén megkezdődött a
„Fotovoltaikus fejlesztés Jászfényszaru két
intézményében” című pályázat kivitelezése.
A Nagyiskola és a Petőfi Sándor Művelődési Ház lapos tetőire összesen 196 db Risen
RSM-60-6-255P Wp névleges teljesítményű
napelem modul kerül felhelyezésre. A kivitelezést a Goodwill Energy Kft. nyerte el, és
kezdte meg a nyári szünet derekán. A szerelés
a tanév kezdetéig befejeződik. A két intézményhez közel 50 kW teljesítményt ad le a
napelemrendszer. Az egyenként 0,255 kW
teljesítményű modulokból az iskolához 136
db kerül beépítésre, ami 34,68 kW teljesítményt képes leadni, ez az iskola 40.700 kWh
éves villanyáram fogyasztásának a 98 %-át
képes megtermelni, míg a művelődési házhoz

felszerelésre kerülő 60 db napelem 15,3 kW
teljesítménye az intézmény 22.000 kWh éves
fogyasztásának 73 %-át termeli meg.
Az építés és próbaüzem után szeptemberre a
folyamatos áramtermelés is megkezdődik. Az
áramszolgáltató két irányban mérő órát szerel
fel az intézményekbe, amelyeken keresztül
Jászfényszaru évi 2.8 millió forint megtakarítást ér el, és 52,5 tonna üvegház hatású gáz
kibocsájtását szünteti meg.
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Ezüstmise
Kiss Gábor esperesplébános, érseki tanácsos életútja
(Az ezüstmisén elhangzott ismertető szerkesztett változata)
1966. június 27-én született Szentesen, 3. gyermekként. A négy fiúgyermek felnevelése komoly felelősséget és feladatot tett a szülők vállára. A mélyen vallásos édesapa következetes szigorúsággal, ugyanakkor
nagy-nagy szeretettel nevelte pedagógus feleségével egyetértésben őket.

tanult tovább. Bekapcsolódott annak a szellemi műhelynek a munkájába, mely Pápua Kör (papi állásra pályázó urak alakulata) néven
vált ismertté. 1984 szeptemberében beköltözik az egri szemináriumba.
Itt fél év katonai szolgálat megszakítással 2 évet töltött, majd átirányították Budapestre, a Központi Szemináriumba. Tanulmányai
befejezésekor még nincs 24 éves, így külön pápai engedéllyel, korengedménnyel szenteli pappá dr. Seregély István egri érsek 1990. június
16-án. A piarista életfelfogás olyan mély hatást tett rá, hogy 3 hónapig
novíciusnak állt. Az ifjúság lelki vezetése, a tanítás-nevelés, a közösségépítés kiemelt értékek voltak számára és azok ma is.
Papi szolgálatának főbb állomásai:
· 1991-92.	Erdőtelek – káplán.
· 1992-93. Jászberény – káplán.
· 1993-95.	Róma: Pápai Magyar Intézet
		
– Szent Gergely Egyetem – újabb tanulmányok.
· 1995-2000. Bátor–kisegítő lelkész.
· 1995-2005.	Az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára:
		
filozófiát és fundamentális teológiát tanított.
Érseki tanácsossá nevezték ki.
· 1999.
· 2000-2004.	Egerbakta – plébános.
· 2005-2011.	Erdőkövesd és Pétervására plébánosa.
· 2011Jászfényszarun plébános. Ahogyan Gábor atya emlegetni szokta: ez az első állomáshelye, ahová nem ő költözött,
hanem a hívek hozták. Majd városunk mellett a pusztamonostori
és a jászfelsőszentgyörgyi plébánosi feladatokat is ellátja.

Gábor mindig nagyon jó tanuló volt, példás szorgalommal. Kivételes
figyelmet a biológiának, ezen belül a madártannak szentelt. Dédelgetett álma volt, hogy ornitológus lesz. A jó Isten azonban más útra hívta
a hívei és az őt körülvevő lelkek és közösségek örömére. A kunszentmártoni általános iskola után a kecskeméti Piarista Gimnáziumban

A 23 évvel ezelőtt Jászberényben töltött évek során alakul ki az első
kapcsolat a jászfényszarui hívekkel. A Vinculum Caritatis lelki közösség vezetőjeként több családot is meghív a közösség munkájába. Bizonyára a gondviselésnek köszönhető, hogy 19 év múlva Jászfényszaru
lesz a szolgálati helye.

„Egy kicsi a mennyországból”
2015. július 5-én ritkán előforduló esemény tanúi lehettünk egyházközségünkben. Kiss Gábor esperesplébános, érseki tanácsos ezüstmiséjét tartotta paptársai, előző szolgálati helyeinek képviselői, valamint
a helyi hívek és minden kedves vendég jelenlétében a Jászfényszarui
Római Katolikus Templomban.
Több kis csoportban készültünk szívvel-lélekkel Gábor atya életének
ezen jeles eseményére, amit 25 átdolgozott évért lehet „kiérdemelni”.
Már a bevonulás és az ott megszólaló virtuóz orgonajáték (Zeng a
harang hívó szóval … Molnár Tamás hatvani kántor-karnagynak köszönhetően) megadta a kellő alapot ahhoz, hogy megérezzük az isteni
jelenlétet ezen a verőfényes, meleg nyári délutánon. Czibolya Gábortól hallhattuk Sárhelyi Erika: Félúton című versét, mely gondolatokat
ébresztett mind az ünnepeltben, mind a hallgatóságban.
A fíliák nevében a polgármesterek, Zelenai Tiborné Jászfelsőszentgyörgyről, Sári Ferenc Pusztamonostorról mondott köszöntőt, majd
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony. Ő vezette fel az első
meglepetést, melyet Dobák Attila énekművész előadásában hallhattunk, és ez nem volt más, mint Franck Cesar: Panis Angelicus - Angyalok étele.
Gábor atya prédikációjában elmondta, hogy bár hálát érez a szülei felé, az igazi, a mélyebb az Úr felé száll. Ez a mai ünnepség nem
róla szól. Visszaidézte azt az 1985. évi húsvéthétfői pillanatot, amikor
először érezte meg az isteni közelséget, ami békességgel, csodálattal
töltötte el, de meg is rettent, hiszen találkozhatott Vele. Vele, aki nem
engedte el más útra, és ahová irányította, ott mindenütt jó lett. Hogy
miért? Mert egyre inkább rá tudott hagyatkozni, elfogadóvá és engedelmessé tudott válni. Kialakult a kötelék, mely mégis szabaddá tette.
Hiszen valaki minél engedelmesebb az Úr felé, annál inkább szabadabb. Van még tanulni való. Istenhez az ő végtelen szeretete vonzza.
Hálát érez minden kegyelemért, ajándékért, mert az mind a Teremtő-

től jött. A mi művünk a bűneink, a mulasztásaink, amiből viszont tanulhatunk, tapasztalatot szerezhetünk. Megbánhatjuk, és feloldozást
kaphatunk. E negyed évszázad bölcsessége adta azt a gondolatot, hogy
ne mulasszunk. Közösségi létre van hivatva az ember, és legyünk egy
akol, egy pásztor, legyünk egy nagy család.
Az áldozás alatt a városi énekkar néhány tagjával kiegészülve, hét
tagú zenekari kísérettel szólaltak meg a szokásos karizmatikus énekek,
melyeket követett Szabó Krisztina énekművész előadásában Handel:
Lascia ch’io pianga – Csordul a könnyem.
Ezután újabb meglepetés következett: Ézsiás Vencel olvasta fel plébánosunk életútját, annak nevezetes állomásait, személyeit felidézve.
Ezalatt a Pető István által vetített fotókról láthattuk is, honnan indult
és hová érkezett, milyen körülmények alakították jellemét. Az egyik
legemberibb mozzanata volt számomra az ünnepi misének, ahogyan a
vendég atyák is előresiettek a szentélyből, hogy ők is jól láthassák a vetítést. Mikor felhangzott Dobák Attila hangja ismét, ezúttal Schubert:
Ave Mariáját tolmácsolva, úgy gondolom, többünket kerített hatalmába valami olyan érzés, amiről Gábor atya szólt a prédikációjában.
Dr. Kocsis András világi elnök és Ézsiás Vencel átadták a hívek ajándékait. Az ünneplők a Te vagy földi éltünk Vezércsillaga c. egyházi
ének dallamára vonultak ki. Az ízléses, gyönyörű díszítés Réz Ferencné
és stábja munkáját, felajánlását dicsérte.
Sokunkat töltött el jó érzés, hogy ilyen sokan összejöttünk, hiszen
a rengeteg pótszék is megtelt, és álltak is jó néhányan. Felemelő érzés volt egy kicsit megállni, számot vetni, osztozni más örömében,
és megtapasztalni azt az egységet, azt az áradó szeretetet, ami minket
akkor, ott összehozott.
Többen megkérdeztük Gábor atyát, hogyan élte meg ezt a napot itt
Jászfényszarun. A válasza a címben olvasható: „Egy kicsi a mennyorB. É.
szágból…” Köszönjük. 
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GOLF Együttes 40 éves jubileumi estje
Gyorsan szalad az idő, és már 40 éve annak, hogy a helyi GOLF
Együttes megalakult. Nádudvari László dobos, az együttes vezetője
közel egy évvel ezelőtt – a zenés társakkal együtt – elhatározta, hogy
ünnepség keretében emlékeznek az eseményre. Laci 2014 ősze folyamán intenzíven elkezdte szervezni a jubileumi est programját, kitűzte
a jubileumi est időpontját 2015. június 27-én szombatra. Gyűjtötte
a régi fotókat a képkiállításhoz, és elkezdődtek a zenekari próbák is.
Betegsége miatt az esten már nem tudott részt venni, de Nádas nélkül
a GOLF Együttes 40 éves jubileumi estje nem jött volna létre.

A megalakulás évében, 1975-ben készült fotó.
Balról jobbra: Nádudvari László, Mészáros László (Sziszi),
Ézsiás Sándor, Mészáros László (Csuter), Harnos Miklós
Az est nyomdai meghívójának hátlapján is szerepelt Nádudvari
László összeállításában dióhéjban a négy évtized története: hogyan is
kezdődött, majd folytatódott: „Négy helyi fiatal zenész elhatározta,
hogy a zenekarából kiválva új együttest alapít. Mészáros László (Sziszi)
énekes, gitáros és Nádudvari László (Nádas) dobos a Helikon, Ézsiás
Sándor (Gődér) szólógitáros és Mészáros László † (Csuter) basszusgitáros a Metropol zenekarból. 1975 májusában GOLF Együttes néven
megalakult az új formáció, melyhez később csatlakozott Harnos Miklós billentyűs hangszerrel.
Az együttes a repertoárja összeállítása és betanulása után a helyi és
vidéki bálokon szinte minden hétvégén fellépett, az első – a ’60-as ’70es évek slágereivel – 1975 júniusában a kultúrházunkban volt. 197576-ban zenei kísérettel közreműködött a Napsugár Gyermekszínpad
Csiribiri műsorában, amellyel bejárták szinte a fél országot. Később a
Fortuna Együttes több műsorában is szerepelt. Az 1976-ban rendezett
Ki mit tud?-ra is benevezett a zenekar, ahol a megyei döntőn dobogós helyezést ért el. A hajdani GOLF Együttes utolsó fellépése 1977.
február 19-én volt a pusztamonostori művelődési házban. Ezután a
zenekar egy ideig „Csipkerózsika álmát” aludta.
1993. december hónap végén a Fényszaruiak Baráti Egyesülete felkérte őket, hogy szerepeljenek egy jótékonysági esten és bálon. A zenekar
az invitálásnak örömmel tett eleget, és lázasan próbálni kezdett. Ekkor
került a csapatba Laczkó Lajos basszusgitáros. A FÉBE-bálon, 1994.
március 14-én nagy sikert aratott a GOLF. Ezen felbuzdulva 1994.
július 27-29-én a Tiszavárkonyban megrendezett helyi és szomszédos
megyék amatőr zenekari találkozóján is fellépett a közönség nagy örömére. Abban az évben hagyományteremtő céllal megrendezte a Petőfi
Művelődési Ház a Katalin-bált, amelynek azóta is rendszeres közreműködője a zenekar. A GOLF Együttes szinte minden évben műsort
adott a helyi könnyűzenei rendezvényeken, városnapokon, Samsung
napon. 2011-től az általuk kezdeményezett Nyárbúcsúztató nosztalgia
koncert és tábortűz népszerű résztvevője. 2010-ben a jászdózsai, 2013ban a pusztamonostori falunapon is fellépett. 2012 karácsonyán külön
műsorral kedveskedett a gyermekeknek. Nyolc alkalommal szerepelt a
FÉBE jótékonysági bálján.”
A délután folyamán a Golf és a két vendég zenekar, a Bringaroll és az
egykori tiszvárkonyi Kálvária Együttes tagjai a színpadon a hangszereiket helyezték el, majd a mikrofonpróbára is sor került.
Hét órától már szállingóztak a vendégek, fél nyolcra megteltek a terí-

tett asztaloknál, bokszokban elhelyezett székek az egykori és új rajongókkal, családtagjaikkal.
A születésnapi buli meglepetéssel indult: az Illés Együttes nagy slágerével köszöntötte a jászfényszarui énekkar Keresztesi tanár úr vezetésével a jubiláló GOLF Együttes tagjait. Az „Újra itt van a nagy csapat”
refrénjét a közönség is énekelte.
A megjelenteket a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár nevében Szabó László kulturális menedzser, önkormányzati képviselő köszöntötte, aki bemutatta az jubiláns együttes tagjait, szólt a kultúrház gyümölcsöző kapcsolatáról. A zenekar fellépésének megalakuláskor a ház
adott otthont, itt próbáltak és zenéltek. Az 1994. évi újjáalakulástól a
ház szervezésében hagyománnyá vált a Katalin-bál.
Felkonferálta az utánpótlás fiatalokat, a zenészek unokáit, gyermekeit. Zenei műsort adott elő: Hornyák Boglárka, Laczkó Patrik,
Menyhárt Villő, Mészáros Kata, a legifjabb Mészáros László. Műsoruk
kedves és üde színfoltja volt az estének.
Ezt követően bejelentette, hogy az alkalomra összeállított kiállítást Tóth Tibor, a FÉBE elnöke nyitja meg a nagyteremben, mivel a
kiállítóhelyiségben és az előtérben nem férnek el a jelenlévők.
Tóth Tibor így kezdte beszédét: „Ma naptár szerint László nap van,
talán nem véletlenül, hiszen a négy fő alapító tagból, anno hármat
erre kereszteltek. Kívánok valamennyiünk nevében a Golf Laciknak és
minden teremben lévő Lászlónak nagyon boldog névnapot.
A jubileumok az ember, a család életében fontos események. A születési, házassági, később a gyermekek, az unokák évfordulói ünnepnapok, szebbé, tartalmasabbá teszik a mindennapokat. Egy nagyobb
közösség, csoport vagy egy település életében is ugyanilyen fontos események a jubileumok, mert a közösség összekovácsolódását szolgálja.
Mi ma egy zenei együttes jubileumát jöttünk össze megünnepelni.
Egy közösség életében még ritkább a 10 éven felüli jubileum. 40 év
több mint fél emberöltő. Kevés kis közösség tudja ezt felmutatni.
A zene világnyelv, minden nemzetiségű érti, ezért a zene igazán közösségteremtő.
A Golf Együttest 40 évvel ezelőtt a zenét szerető és értő fiatalok hozták létre, elsősorban maguk örömére. Ők sem sejtették, hogy ezzel egy
nagyobb közösséget hoztak életre, baráti, családi kapcsolatok jöttek
létre, nem is beszélve a rajongók, zenéjüket szeretők népes táboráról.
Egy amatőr zenei együttes életében még ritkább és még értékesebb
egy 40 éves jubileum, hiszen Ők nem ebből éltek, nem ezt lett a hivatásuk. Ők örömzenészek, másoknak önzetlenül örömet szerezni, ettől
nagyobb kincs és érzés nem létezik e földi életben.

Katalin-bál a művelődési házban 1994. november 18-án.
Balról jobbra haladva: Mészáros László, Laczkó Lajos, Harnos Miklós,
Nádudvari László, Ézsiás Sándor
A közösség mindig kitermeli a közösségi embereket, egy nagyobb
közösségben is így van ez, csak különböző szinten. Egy 5 fős kis közösségnél ez a mi esetünkben még inkább igaz.
A GOLF Együttes tagjainál a zenélés mellet a 40 év során végzett
és jelenleg is végző közösségi munkát percekig sorolhatnám, de mivel
itt éltünk, ezt mindannyian tudjuk. Köszönjük ezt nektek százszor és
(folytatás a 11. oldalon)
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GOLF Együttes 40 éves jubileumi estje
(folytatás a 10. oldalról)
ezerszer, mert az önzetlen, érdek nélküli közösségi munkánál, másokért végzett tevékenységnél nincs nagyobb dolog e föld kerekén.
Formálni, segíteni tudtatok másokat anélkül, hogy ezt Ti vagy mások is észrevették volna.
Mindannyian saját munkátokban is nagyot alkottatok, többségében
itt Jászfényszarun, Jászfényszaruért, az itt élőkért. Ezt is köszönjük.
Most elsősorban mint zenei együttest ünnepeljük a GOLF-ot a
nagyszerű jubileum kapcsán. Köszönet Nektek, köszönet a családjaitoknak, akik partnerek és segítői voltak tevékenységeteknek, köszönet
mindenki másnak, akik segítői voltak ennek a korszaknak. Köszönjük
a felejthetetlen zenei élményeket, az elmondhatatlan érzéseket, katarzist, mellyel megajándékoztatok bennünket.
Köszönjük Lacik, Sanyi, Miki és Lajos. Köszönjük a ma debütáló
Hornyák Petinek közreműködését.
Elmondhatatlanul büszkék vagyunk rátok, mindannyian a magunk
módján nagyon szerettünk benneteket!
Boldog születésnapot GOLF! Éljen a GOLF!
Ezzel a GOLF 40 évéről összeállított kiállítást megnyitottnak nyilvánítom, köszönöm a kiállítást létrehozók munkáját, akik közül Dávid
Ildikót szeretném egyedül név szerint kiemelni, de mindenki másnak
is, aki fotót, tárgyi eszközt adott.
A kiállítás magáért beszél, a fotótabló aláírással van ellátva, a bejárattól balra az első kisteremben az ajtótól balra haladva vannak időrendi
sorrendben a tablók elhelyezve. Az alakuláskor már használt hangszerekből, erősítőből is láthatunk néhányat, több emléktárgy is színesíti a
kiállítást. Külön is szeretném megemlíteni Pető Lászlóné Sándor Katalin mézeskalácsból alkotott Nádas dobszerkóját.
A szünetekben vagy kiadós táncolás után javaslom a kiállítást megnézni, és egy kicsit visszatekinteni a múltba.”
Ezt követően a jelenlévők együttesen nosztalgiáztak, és megnézték
közel 40 percben a Golf Együttes tevékenységét bemutató képeket és a
1994-től kiválogatott és összevágott videó felvételeket, melyben Búzás
Lajos volt segítségünkre.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony köszöntötte a jubiláló együttest, és méltatta település kulturális életében betöltött szerepüket. Örömmel jelentette be, hogy Jászfényszaru Város Önkormányzata a 279/2015. számú képviselőtestületi határozatával - a jubileum
kapcsán – a GOLF Együttesnek „Jászfényszaruért” kitüntető emlékérmet adományozott, melynek átadására augusztus 19-én kerül sor.
A polgármester asszony az együttes tagjainak személyre szóló ajándékokat; Szabó László az intézmény tárgyi ajándékát és születésnapi tortát;
a FÉBE elnöke jubileumi pólót és a levetített DVD másolatot adott át.
Kilenc óra magasságában kezdetét vette az éjfél után kettőig tartó

Mit rejt a ládafia?
A jászfényszarui sajtüzem dolgozóit
látjuk a képen. A fotó 1955. május
1-jén készült, Péter Sándorné Farkas
Erzsébet juttatta el szerkesztőségünkbe. Köszönjük.
A képen szereplő személyek adatközlőnk szerint: Mészáros Jenő,
Nagy István, Langó Károly, Héda
Sándor, Bujáki Sándor, Pál Anna,
Molnár Irén, Molnár Ilona, Péter
Sándorné, Dugonicsné Anna, Borbély Anna, Kisné Margit, Halmai
Ilona, Mezeiné és lánya (a teljesség
igénye nélkül).

születésnapi buli. Az ünnepeltek kezdtek, majd a Bringaroll zenekar
(Bódi Tamás, Csuka Tibor, Fekete Ottó, Hornyák Péter, Rimóczi Róbert) folytatta.
A GOLF Együttes kiegészült a korabeli Helikon zenekar két oszlopos tagjával, Sárközi Pállal és Tóth Gáborral, majd az egykori
tiszavárkonyi KÁLVÁRIA Együttes (Harnos Miklós, Péter László és
Szűcs Csaba) zenéjére ropta a közönség.
Az ötödik, utolsó menetet ismét a GOLF tagjai – vendégként Hor-

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete 2015. június 17-ei ülésén.
A 279/2015. (VI. 17.) határozatában elfogadta,
hogy a Golf Együttes kiemelkedő közösségi munkájáért Jászfényszaruért
kitüntető emlékérem kitüntetésben részesüljön,
melynek ünnepi átadására 2015. augusztus 19-én kerül sor.
nyák Péter játszott a doboknál – adták. A jubilánsok a Bringaroll zenekar tagjaitól egy születésnapi tortát, rajongójuktól, Gorcsakovszki
Györgyné Marikától pedig egy ajándékkosarat kaptak.
A születésnapi tortákon éjfélkor a tűzijáték, a számgyertya meggyújtásra került, és valamennyi jelenlévő megkóstolta a jobbnál jobb ízesítésű torta egy szeletét.
Németh András videóvonalat épített ki a terem és Nádudvari László
szobája között, így Nádas reggel 7 óráig kísérte figyelemmel az eseményeket, melyet Ő álmodott meg, létrehozásán sokáig dolgozott, és
elképzelése szerint valósult meg.
Az együttesek tagjai a közönség nélkül tovább nosztalgiáztak, felelevenítették a régi sztorikat, emlékeket.
Tóth Tibor
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Tájékozódási verseny és gasztro csata
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének
100.000 Ft összegű anyagi támogatásával valósult meg 2015. május
30-án a Fényszarui Ló-Barát Egyesület családi napja a Vadászháznál,
melyre több mint 120 fő fogadta el a szervezők meghívását.
A „terülj-terülj asztalkám” disznótoros reggelivel várta a kalandvágyó
családokat: füstölt kolbász, hurka, tepertő, disznósajt, sült szalonna,
tükörtojás, friss savanyúság került a tányérokra.

patkó célba dobással, íjászattal, ördöglakat szétszedéssel szerezhettek
pluszpontokat a résztvevők. Kellemesen fárasztóra sikerült a délelőtti
program, így hát ebédre mindenkinek jólesett a finom húsleves, melyet Czeglédi Imre és családja készített el.
Délután a főzőversenyé volt a főszerep. A gyerekek tollasoztak,
labdáztak, célba dobtak, íjászkodtak, míg a felnőttek lelkesen készítették vacsorára a finomságokat. A gasztronómiai házi bajnokságon
15 csapat indult. Készült zúzapörkölt, vaddisznópörkölt, kétféle csülökpörkölt, tárcsán
sütött tarja és csirkecomb, marhapörkölt
krumplival, csülkös pacal, pandúrgulyás
velő nélkül, csirkepörkölt, babgulyás, gombás szarvasragu, paprikás krumpli, tokány
Fekete módra, tárcsás brassói, macok és vízi
bivaly tarhonyával. Versenyen kívül egész
délután folyamatosan készült a nagy sikert
aratott piroska, ami nem más, mint 1 kg
főtt krumpli összetörve, kihűlve, 40-50 dkg
liszttel, 10-15dkg zsírral és egy kis sóval ös�szegyúrva, pogácsaszaggatóval kiszaggatva és
bő, forró olajban vagy zsírban kisütve elkészíthető finomság.
Este 7 óra magasságában megtörtént az
eredményhirdetés. A tájékozódási versenyben és a főzőversenyben résztvevők egyaránt
szép teljesítményt nyújtottak. A tájékozódási versenyben a kategóriák első helyezettjei
ajándékcsomagot és kupát vehettek át. Az
összesített eredmények alapján első helyen
Ézsiás Vencel lovas csapata végzett, második
helyet ért el Pesti Enikő gyalogos csapata,
harmadik helyen holtverseny született Fekete Lili csapata és Harangozó Gábor csapata
között, akik szintén gyalogosként vettek
részt a játékban. A főzőversenyben aranyérmes lett a paprikás krumpli készítője, Veigl
József és csapata, ezüstérmet szerzett a tárcsás
brassói készítője, Czeglédi Imre és csapata,
bronzérmes lett a vízi bivaly készítője, Juhász
János és csapata. A főzőverseny helyezettjei
ajándékcsomagot, résztvevői egy üveg bort
vagy egy fűszernövényt vehettek át a szervezők és a támogatók jóvoltából. Az est táncos mulatsággal zárult, ahol a talpalávalót az
R.B.T. Trió húzta.
Köszönjük valamennyi résztvevőnek és támogatónknak a kellemes napot, és gratulálunk a helyezetteknek a szép eredményekért!
Kép és szöveg: Karizs Evelin

Fotó: László Judit

A délelőtt folyamán erdei túrára indultak a csapatok: egy biciklis
csapat, kettő fogatos csapat, négy lovas csapat és tíz gyalogos csapat
vágott neki a több kilométeres távnak. Egy térkép segítségével állomásokat kellett megtalálniuk és ott egy-egy feladatot megoldani. Volt
közöttük lovas teszt, vadászati ismeret, növényismeret, hagyományőrző kérdéssor, eszperente feladvány, képrejtvény, szólásmondás gyűjtemény, képkirakó, és még rajzolni is kellett a versenyzőknek. A legkreatívabb feladat a krumplinyomda készítés volt.
Míg a csapatok az erdőben a helyes utat keresték, addig a szervezők
sem unatkoztak. Történt ugyanis, hogy két ló úgy döntött, lovasaikat
magukra hagyva visszaerednek a kiindulási pontra. A ló okos állat,
rövid távú memóriájuk segítségével az eredeti nyomvonalon követték
az utat, s újból felkeresték az előzőleg megtalált állomásokat, majd
visszatértek a Vadászházhoz. Természetesen egy családi napon ez nem
jelenthet kizárást, ezért a lovasok lelkesen vágtak neki a folytatásnak és
időben kissé elcsúszva, de szépen teljesítették a pályát. A Vadászháznál a játékosoknak ügyességi és logikai feladatokat kellett megoldani:
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Napközis tábor 2015

A szokásos előkészítő feladatok és a szülők
pontos tájékoztatása után indult a Vidám7
Napközis tábor. Évek óta, így az idén is a
Kisiskola adott helyett az 50 táborozó gyereknek, június 22-26.
A tábor programját úgy állítottuk össze,
hogy ne csak az idő hasznos eltöltését szolgálja, hanem segítse elő a gyermek testi, lelki
fejlődését, önismeretét, önbizalomra neveljen. Fejlessze a kitartást, a koncentrációt és a
közösség építést. Játék és felhőtlen szórakozás
minden mennyiségben és azon is túl…
A csoportok 12-13 fősek voltak, önszerveződés alapján, színekről kapták a nevüket.
Forgószínpad szerűen váltották egymást a
foglalkozásokon, melyeket az általános iskola
pedagógusai vezettek.
Hétfőn és kedden az ügyes kezek birodalmába jártunk: Vidám7 táska festés, számítógépes grafika a Samsung Smart Schoolban, bűvös háromszög hajtogatása, „krokodillesen˝,
vasalós gyöngy, indián álomfogó, karkötő
fűzés, Vidám7 sógyurma. Hétfő délután
meglepetésprogram szórakoztatta a résztvevőket. Pál Karcsi és barátai látogattak
el a táborba, veterán autóikkal. 1960
és 62-es évjáratú Trabant és Mercedes,
valamint kettő katonai terepjáró várta
az utasokat. A Szabadidőparkba szállítottak el minket, miután meggyőződtünk kiváló műszaki állapotukról.
Szerdán a jászfényszarui önkéntes
tűzoltók vendégeskedtek nálunk. A
gyerekek kipróbálták a felszereléseket,
beöltöztek a védőruhába, tűzoltótömlővel célba lőttek. Tüzes-vizes rejtvények, játékok színesítették ezt a napot.
Megtanulták a segélyhívó számokat
vicces versike formájában. Köszönjük,
hogy elfogadták meghívásunkat. Délután folytatódott az előző napon tanult Vidám7 dal tanulása és a kacagó
lufik elkészítése.
A tábor első három napján a Régi
Kaszinó étterembe jártunk ebédelni. A
menü a gyerekek legkedvesebb ételeit
tartalmazta, amit jó étvággyal el is fogyasztottak.

Csütörtöki nap a Kalandra fel! címet kapta.
Az időjárás sajnos nem kedvezett a kalandtúrának, ezért változtattunk a tervünkön. A
helyszín a Kisiskola udvara maradt. ˝Kincsvadászattal˝ kezdtünk. Az udvaron furfangos módon elrejtettünk 50-60 db kis csokit.
Nem tudtunk a kincsvadászok eszén túljárni,
a legügyesebbek 3-4 darabot is megtaláltak.
A folytatásban a fej, a kéz és a szív kalandja
következett. Zsákban futás, ugrálókötelezés,
gyümölcsléivó verseny, darts, lufifújó verseny,
találós kérdések tették próbára a versenyzőket. A győzelemért egy nyomdát kaptak a
karjukra. A legtöbb nyomdát gyűjtők megmérkőztek a bajnokok bajnoka címért. Az
arcfestést a gyerekek mindig nagyon kedvelik, most is számtalan pillangó, katicabogár,
kalóz, minyon szaladgált az udvaron. Mindeközben finom illatok terjengtek a levegőben, bográcsban főtt a paprikás krumpli. Az
ebédhez az iskola udvarán terítettünk meg
sörasztalokon. A kifáradt és megéhezett táborozók pillanatok alatt jóllaktak a világ legjobb
ebédjéből (ők mondták!).
Pihenő és szabad játék következett,
majd közös próba és teremrendezés.
16 órára hívtuk és vártuk a szülőket
és vendégeket a Vidám7 vége táborzá
róra. Meghívásunkat sokan elfogadták,

ízelítőt kaptak a hét hangulatából a zenés
diavetítés segítségével. A színpadon bemutatták, elénekelték, eljátszották a tanult dalokat,
produkciókat a gyerekek. A zárónapon a Tisza-tavi Ökocentrumba látogattunk el. A kishajós kirándulás, 3D-s mozi (természetfilm a
Tisza-tóról), kilátótorony, édesvízi akvárium,
szabadidőpark lenyűgözte a táborlakókat. A
táborról és a kirándulásról készült képes összefoglaló Vidám7 napközis tábor 2015, Vidám7
poroszlói kirándulás címmel a www.youtube.
com oldalon megtekinthető. A mosolygós
gyerekek, köztük az évről évre visszatérők és
a szülők pozitív visszajelzése bátorítást ad és
örömet okoz számunkra. Nem hiába dolgoztunk önzetlenül egy héten keresztül.
Köszönöm Jászfényszaru Város Önkormányzatának anyagi támogatását, a pedagógusoknak, technikai dolgozóknak lelkiismeretes, kreatív munkáját.
Gyere el vélünk, légy a vendégünk! És lesz
egy szép közös emlékünk… JÖVŐRE IS!
Kép és szöveg:
Ézsiásné Róka Mária táborvezető
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Utánunk a közösség – komplex telep-program Fényszarun
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0062

Júliusi beszámoló a Teaházból
A júliusi események kapcsán számos szép
eredményről van lehetőségünk tájékoztatást
adni, hiszen munkatársaink pályázatfigyelő
tevékenységének köszönhetően megannyi, a
településen élő gyermek pályázatát sikerült
benyújtanunk különböző felhívásokra. En-

mény továbbá, hogy a rendezvény meghívójának borítójára szintén Farkas Sándor
alkotása került! Sanyi a Galéria tárlatának
megnyitóján munkatársaink, Mohácsi Adrienn és Mezei Zsolt közreműködésével, valamint kíséretében vett részt.

2015. július 11-én a hatodik és egyben
az utolsó Családi nap című program került
megrendezésre a Teaházban, melynek során
közel 60 fő fordult meg a közösségi házban.
A rendezvény fő elemeként az előszínezett
betonkerítésre felvázolt mintákat festették

Oláh Roxána és édesanyja
nek folyománya, hogy 5 gyermek is vehetett
át elismerő oklevelet és ajándék falinaptárt az
Út a boldogsághoz Non-profit Kft. „Óvd és
tedd jobbá a környezeted” elnevezésű rajzpályázatára benyújtott munkájáért. A díjazottak névsora a következő: Kolompár Bettina
Kíra, Kolompár Mirjam Anna, Oláh Roxána,
Szántai-Kis József, Szénási Viktória.
2015. július 21-én a Deák 17 Galéria tárlatán a Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ
által meghirdetett „Én és a média” című pályázat legjobb egyéni rajzai és fotói kerültek
kiállításra. A telepes program keretén belül
megvalósuló Játszóházban erre a pályázatra
is készítettek alkotásokat a gyerekek, többek
közt Farkas Sándor is, akinek rajza bekerült
50 másik díjazott alkotás közé. Példás ered-

Családi nap

Kolompár Bettina Kíra

Farkas Sándor

ki a gyermekek és kísérőik saját elképzeléseik
szerint. Lehetőség nyílt továbbá a projekt keretében beszerzett BMX és gyermekkerékpárok, társasjátékok, pinpong- és tollas felszerelés használatára. A rendezvény közös ebéddel,
kellemes hangulatú beszélgetéssel zárult.
Ezúton köszönjük Sinkovics Rajmundnak a
paprika felajánlását, valamint minden bodagkészítő asszonynak a fáradozást.
Fontos tudnivaló, hogy nyári programsorozatunk is kezdetét vette már. Több olyan Játszóház, Csináld Magad Klub, Gasztro Klub,
vagy épp filmvetítés került júliusban megszervezésre, amelyen a település egészének
lehetősége nyílt részt venni. Nyári rendezvényeink egészen augusztus 23-ig tartanak,
így ha valaki még nem jutott el hozzánk, azt
továbbra is szeretettel várjuk a Teaházban!
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Egyre több bérlő a Vállalkozói Házban
A május 7-ei átadó után egyre több vállalkozás jelezte a Jászfényszaru
Ipari Centrum Kft.-nek, hogy irodát és műhelyt venne bérbe a Vállalkozói Házban. Az április elején beköltözött Kékesbusz Kft.-n kívül a
bérlőink között tudhatjuk a Nepco Hungária Kft.-t, a Colas Út Zrt.-t,
mely cégek két-két irodát vettek ki, a Swietelsky Magyarország Kft.-t,
aki egy irodát, és az Everling Kft.-t, aki műhelyt bérel az épületben.
A Vállalkozói Házzal együtt átadott Multifunkciós Csarnokot június
hó vége óta a Sagjin Micron Hungray Kft. vette használatba.
Bazsó Diána
Marketing munkatárs
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

Jászsági Menedzser Klub ülése Jászfényszarun
Június utolsó csütörtökén sor került a Jászsági Menedzser Klub kihelyezett ülésére Jászfényszarun, az Ipari Parkban. A klub tagjai mellett meghívást kaptak az eseményre a helyi vállalkozások képviselői is,
akik szép számmal jelentek meg a Vállalkozói Ház éttermében.
Az este előadói között szerepelt Barta Ervin, a MAPI Zrt. régióigazgatója, aki az aktuális EU-támogatásokról beszélt és Dobos Zoltán,
az EXIM Bank képviselője, aki a finanszírozási lehetőségekről adott
tájékoztatót. Az esemény végén vacsora mellett folytathattak beszélgetést a megjelentek.
Bazsó Diána
Marketing munkatárs
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

Tanulmányi verseny
Ebben a tanévben is részt vettek tanulóink
a Zrínyi Ilona matematika versenyen, amelynek megyei fordulóját 2015. február 20-án
rendezték meg.
A versenyen évfolyamonként 200-300 tanuló vett részt. Az alsó tagozatból 27 tanulót neveztünk be és kísértük a Jászberényben
megrendezett fordulóra, közülük a legeredményesebbek a következők:
2. évfolyam
79. hely Pető Hanna Boglárka
87. hely Rácz Áron
123. hely Kolozs Milán
139. hely Balogh Dóra
153. hely Vincze Veronika
160. hely Rafael Patrícia
3. évfolyam
43. hely Bollók Lívia
73. hely Tanczikó Hanna Zsuzsanna
88. hely Ézsiás Réka Napsugár
115. hely Rusai Anikó
128. hely Majzik Petra
185. hely Pásztor Nóra
215. hely Görbe Mónika
4. évfolyam
5. hely Füle Viktória
12. hely Nagy Levente
28. hely Víg Hanna Klaudia
58. hely Kotán Eszter
79. hely Mészáros Réka
89. hely Penczner Tamás
94. hely Horváth Áron
Felkészítőik az alsós tanító nénik voltak.
A csapatok versenyében Füle Viktória,
Nagy Levente, Víg Hanna Klaudia 4. osztá-

lyos tanulók kiváló egyéni eredményei alapján a 4. évfolyam csapata a 3. helyezést érte el
az iskolák között.
Kovács Lászlóné

A humán munka
közösség eredményei
a 2014/2015-ös tanévben
2014. október 11-én Szülőföldünk a Jászság – honismereti vetélkedő:
3. helyezés: Bodnár Johanna, Borbély
Viktória, Hornyák Boglárka 7. c osztályos tanulók.
Felkészítő: Kotánné Kovács Tímea
2014. október 14. szavalóverseny Gróf Apponyi Albert Általános Iskola Jászberény:
Székely Márk 6. a 1. helyezés az 5-6. évfolyamon.
Felkészítő: Bordásné Kovács Katalin
Magyartanár: Bakóné Koczka Katalin
Dicséretben részesült: Berze Anna 5.b
Felkészítő: Kovács Tímea
Magyartanár: Kotánné Kovács Tímea
2014. október 27-én Gróf Apponyi Albert
Általános Iskola népdaléneklő verseny:
Arany minősítés: Suha Mária 5. c, Patkós Vivien 6. c
Felkészítő: dr. Kocsisné Horti Monika
2015. január 17. központi írásbeli felvételi
vizsga
Felkészítők: Bakóné Koczka Katalin,
Nagy Józsefné
2015. január Közösen a környezetért Regionális pályázat Hatvan

3. helyezés: Nyers Dániel 6. a
Felkészítő: Bugyi István József
2015. március 8. Arany János magyar verseny országos fordulója:
8. helyezés Berze Anna 5. b
Felkészítő: Kotánné Kovács Tímea
2015. április 29. Jó tanuló – felkészült túrázó honismereti pályázat:
1. helyezés: Szücs Levente Csaba 8. c
2. helyezés: Borbély Viktória 7. c
Felkészítő: Nagy Józsefné
3. helyezés: Bodnár Johanna 7. c
Felkészítő: Nagy Józsefné
2015. május 8. Nemzetközi Kárpát Gyermek és Ifjúsági Grafikai Biennále
Díszoklevél: Nagy Levente 4. c
Felkészítő: Bugyi István József
2015. június 8. Kazinczy Irodalmi Pályázat a 8. osztályosok részére. Téma: Kölcsey
Ferenc egy szabadon választott versének
elemzése:
1. helyezés: Kotán Csenge 8. b
2. helyezés: Szücs Levente Csaba 8. c
3. helyezés: Urbán Dóra 8. c
4. helyezés: Pál Réka 8. c
Felkészítő: Nagy Józsefné
Iskolai helyesírási verseny a 8. évfolyamos
tanulóknak:
1. helyezés: Kotán Csenge 8. b
2. helyezés: Johancsik Dóra 8. a
3. helyezés : Fábián Alexandra 8. a
és Berényi Levente 8. a
Felkészítő: Nagy Józsefné
Bakóné Koczka Katalin
humán munkaközösség-vezető
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Felhívás

Népdalkörös hírek

Jászfényszaru Város Önkormányzata, mint tulajdonos nevében eljáró Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Idős- és Vallásügyi Bizottság
az önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló
24/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) alapján bérleti ajánlatot tesz közzé a Jászfényszaru Arany J.
út 23. és Arany J. út 26. szám alatti ingatlanokra.
I. Bérbeadás módja:
A lakások bérbeadása az igénylő és családja szociális helyzete alapján
történik. A pályázat elbírálásakor figyelembe vehető szempontokat a
Lakásrendelet, valamint Jászfényszaru Város Képviselő-testülete határozza meg. A Lakásrendelet szerinti feltételeket a Jászfényszarui Közös
Önkormányzati Hivatal előzetesen megvizsgálja.
II. Pályázati feltételek:
1.	A pályázaton történő részvétel feltételei:
	A bérlő és házastársa, illetve a vele együtt lakó vagy vele együtt költöző közeli hozzátartozója tulajdonában, haszonélvezetében nincs
másik beköltözhető lakása és nem rendelkezik határozatlan idejű
önkormányzati lakásbérlettel.
	Mind a bérlő vagy házastársa (élettársa) és a vele együtt költöző
vagy vele együtt lakó közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a 2-szeresét. Az egy főre jutó jövedelem számításánál a kérelem benyújtását megelőző három havi jövedelmet
kell alapul venni.
2.	A pályázat elbírálásánál előnyben részesül:
· aki Jászfényszarun bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik,
és életvitelszerűen itt él;
· aki munkaviszonyban áll, illetve ha munkanélküli, abban az
esetben elfogadja a közfoglalkoztatásban való részvételt;
· családjában kiskorú gyermeket nevel.
III. A pályázat benyújtásának szabályai:
A pályázatot az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell
benyújtani. A formanyomtatvány térítésmentesen átvehető a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájának szociális
ügyintézőinél (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) hivatali ügyfélfogadási időben, illetve letölthető a www.jaszfenyszaru.hu honlapról. A
pályázat benyújtásának határideje 2015. augusztus 15.
IV. A pályázat elbírálása, egyebek:
A beérkezett pályázatok elbírására Jászfényszaru Város Képviselő-testülete jogosult. Az elbírálás határnapja 2015. augusztus 26. A lakások
birtokba vételének időpontja 2015. szeptember 1. A bérleti jogviszony
időtartama a képviselő-testület döntése alapján legfeljebb öt év.
A lakbér mértéke a pályázat kiírásának időpontjában:
· komfortos lakás ................................ 276 Ft/m2/hó
· összkomfortos lakás ......................... 291 Ft/m2/hó
A lakások alapadatai:
·	Arany J. út 23. szám:
hasznos alapterülete 55 m2, komfort fokozata: összkomfortos,
szobák száma: 2.
·	Arany J. út 26. szám:
hasznos alapterülete 63 m2, komfort fokozata: komfortos,
szobák száma: 2.
A meghirdetett lakásokkal kapcsolatban bővebb tájékoztatás Jászfényszaru Város Önkormányzata Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezeténél (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. Tel.: 57/520142) kérhető.
A pályázati eljárással kapcsolatban a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájának szociális ügyintézőinél (5126
Jászfényszaru, Szabadság tér 1. Tel.: 57/520-111) lehet érdeklődni.
Jászfényszaru, 2015. június 29.
Lovászné Török Magdolna bizottsági elnök

Az április 25-én ezüst minősítést elnyert Fehér Akác Népdalkör tagjai a közelmúltban Jászkarajenőn, a Jász hagyományőrző napon képviselték városunkat, július 11-én pedig a jászapáti aratónapon szerepelKép és szöveg Dávid Ildikó
tek nagy sikerrel.

Marika Ki mit tud? döntős

Gorcsakovszki Györgyné (őt látjuk az emléklapon) 2015. április
17-én magyar nóta kategóriában bejutott az V. Országos Nyugdíjas
Ki mit tud? középdöntőjébe, amit Hajdúszoboszlón rendeztek meg.
Gratulálunk!
Képaláírás: Dávid Ildikó

Koronázási hétvége Gödöllőn

1867-ben a gödöllői Grassalkovich-kastély koronázási ajándékként került Erzsébet királyné és I. Ferenc József használatába. Erre emlékeztek a
2015. június 6-án és 7-én megrendezett koronázási hétvégén. A rendezvény helyszínére a vasútállomástól díszes menet indult, éltetve a császári
párt, akik a Szűcs Mihály Huszárbandérium lovasai által kísért hintón
érkeztek a királyi kastélyhoz. Számos program várta a múltat és a hagyományokat feleleveníteni vágyó közönséget, köztük megtekinthették
a huszáraink látványos karusszelbemutatóját. Ezt követően a gyerekek
örömmel vettek részt a huszártoborzón. Kép és szöveg: Karizs Evelin
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Művészeti tábor
A Penczner Pál Alapítvány 4. alkalommal rendezte meg a helyi iskolában művészeti táborát. Az első tábor 3 napos volt 40 diák részvételével. A második már 5 napos volt 80 fővel. Ez a létszám azonban
nagyon magasnak bizonyult. A harmadikban már 70 főre csökkentettük a létszámot. Az idei táborban 60 diák vehetett részt. A jelentkezők
száma mindig 100-120 fő körül mozgott, de ennyi jelentkezőt nem
tudunk fogadni.

Alkotnak a gyerekek

Június 29-én nagy izgalommal vártuk a tábornyitást. Hosszas előkészítő munka előzte ezt meg: tervezés, anyagbeszerzések, levelezések,
felkérések, egyeztetések, tábori dekoráció elkészítése, jelvénytervezés
és elkészíttetése, író-olvasó találkozók megszervezése stb.
A tábort, mint mindig, regisztrációval kezdtük. Az idén nem karszalagot, hanem jelvényt adtunk a táborlakóknak.
A foglalkozások 9 órakor kezdődtek. Ami szinte minden nap volt:
szövés, fonás, gyöngyfűzés, rajzolás, festés, papírmunkák, barkácsolás,
gyöngyvasalás, gipszformák öntése, divattervezés, művészetterápia.
Több napon át készültek a zoknibábok és a fakanál százlábú. Két napig lehetett ismerkedni a csülközéssel. Az első két napon készültek
el a madáretetők, melyet nagy komolysággal és láthatóan élvezettel
készítettek a gyerekek. Három nap volt lehetőség a gyöngyszövésre, itt
is gyönyörű munkák születtek. Sajnos agyagozni is csak két napig volt
lehetőségük a gyerekeknek, pedig ez az egyik olyan foglalkozás, amit
nagyon szeretnek.
Egy napig lehetett elkészíteni az Artdrops műhely segítségével az első
üvegékszerüket.
A héten két író-olvasó találkozóra is sor került. Nagyon fontosak
ezek a találkozók, hiszen bizonyítható, hogy a gyerekek sokkal intenzívebben olvasnak egy-egy ilyen esemény után. Első vendégünk Nógrádi Gergely volt, aki nagyszerűen, játékos, dramatizált formában vonta
be a gyerekeket az előadásába. Kellemes orgánuma, remek humora
sok-sok nevetéssel ajándékozta meg a gyerekeket, akikre nagyon nagy
hatással volt a találkozó,
szinte minden könyvét
megvásárolták, és sorban
álltak dedikálásra is.
Második író vendégünk
Both Gabi volt. Gabi már
másodszor járt nálunk.
Először első kötetének, A
hintarablónak megjelenése után. Ezt a rendezvényt az Iskolai és Gyermekkönyvtár szervezte a
Könyves Vasárnap keretében. Most újabb kötete
megjelenése kapcsán hívtuk újra, s mert szeretjük,
ahogyan a gyerekekhez
Korongozás

A diákok üvegékszer munkái

Kiállítás a gyerekek munkáiból

Az ideális az, mikor 10 fő van egy foglalkozáson, mert így tudnak
segíteni a foglalkozást vezetők abban, hogy a gyerekek alkotásai megvalósuljanak. A táborlakók közül 48 alsó tagozatos és 12 fő felső tagozatos volt. Sajnos ebben az évben az alsós kollégák nem sokan jelentkeztek foglalkozást vezetni. Ezért külön köszönjük azoknak, akik ezt
mégis megtették. Az idei tábort az önkormányzat 200 ezer forinttal
támogatta. Az alapítvány felhasználta az 1%-os támogatását, 138 ezer
forintot, valamint a szülői hozzájárulásokat.

szól műveiben. Új mesekönyve a Palipál, a csupaszív lovag, mely januárban első volt a Pagony Kiadó sikerlistáján. Gabi mesélt a gyerekeknek két könyvéből. Válaszolt a gyerekek érdekes kérdéseire. Elmesélte,
hogyan készül új kötete a Háztartási mesék, mely szeptember körül
fog megjelenni. Érdeklődéssel várjuk.
A gyerekek a táborban szinte minden nap 5-6 órát dolgoztak, amit
csak a háromszori étkezés és egy kis mozgás szakított félbe.
(folytatás a 18. oldalon)

Fotó: Jenes Fruzsina

Első vendégünk, Nógrádi Gergely dedikál
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Művészeti tábor
(folytatás a 17. oldalról)
A záró napon mindenki berendezte saját kiállítását, itt végre mindenki láthatta, ki mit csinált és mennyit. Erre természetesen vártuk a
szülőket, érdeklődőket is. Nagy örömünkre sokan voltak kíváncsiak a
gyerekek alkotásaira.
A tábor megvalósításához közel 1000 óra önkéntes munka kellett.
Köszönet mindenkinek, aki a tábor sikeréhez hozzájárult. Külön

Kocsisné Horti Monika, Kotánné Kovács Tímea, Lajkó Anita, Lajkó
Sándor, Lajkóné Tanczikó Tünde, Mészárosné Dobák Ildikó, Nagy
Józsefné, Nagy Natália, Nagy Tiborné, Nógrádi Gergely, Szabó Lászlóné, Szakali János, Szász Anita, Szpisják Pál, Varga Dorottya, Vargáné
Dobák Tünde, Vaszicsku Zoltánné, Zsadányiné Zombori Tímea.
Még egy fontos köszönettel tartozunk azoknak, akik élelmiszer alapanyagokkal segítették a tábort, vagy kedvezményt adtak a költségekből:

Gabi megkérdezte: ki szeret olvasni?

Gabi dedikál

köszönet: Artdrops műhely (Fülöp Erika, Hampl Eszter építészek),
Bakóné Koczka Katalin, Baliné Bazsó Mária, Barnet Hajnalka, Berze
Éva, Both Gabi, Bugyi István, Erdei Istvánné, Fáczán Izabella, Gábor
Andrea, Hortiné Tóth Éva, Jenes Fruzsina, Kácser Tamás Mihály, dr.

Edi Pékség, Röfi Hús-és Hentesárú Üzlet, Kincses Sziget Üzlet, Baliné
Bazsó Mária, Erdei Istvánné, Mészárosné Dobák Ildikó, Nagy Tiborné, Vaszicsku Zoltánné. KÖSZÖNJÜK!
Kép és szöveg: Berze Lászlóné táborszervező

Jutalomkirándulás
Sokéves hagyomány már, hogy a tanév végén az önkormányzat fogadást rendez az általános iskola jó tanulói számára, így ismerve el
a szorgalmat, a tudást. Az idén újabb elemmel
bővült az elismerés palettája. Önkormányzatunk pályázatot hirdetett a IV. Béla Általános

Iskola tanulói számára „Javíts, hogy jutalmazhassanak!” címmel. A pályázatban való részvétel egyik legfontosabb eleme az volt, hogy
a tanuló legalább két tantárgyból javítson
egy-egy érdemjegyet félévtől év végéig. Így
a kitűnő tanulók mellett az iskola valamen�-

nyi diákja számára nyitott volt a lehetőség.
Az alsó tagozatról csaknem 100 gyermek teljesítette a pályázati feltételeket, így jutalmuk
egy budapesti kirándulás volt. Június 18-án,
csütörtökön, a tanító nénikkel „felszerelkezve” indultunk a főváros felé. Első úti célunk
a Planetárium volt, ahol a „Nap gyermekei”
című előadást néztük meg. Sok tanuló először
járt itt életében, de mindannyiunknak nagy
élményt nyújtott a műsor. Ezután a Fővárosi
Növény- és Állatkert következett, amely estig
tartó dús programot kínált. Itt fogyasztottuk
el az ebédünket is, majd a Vidámparkból maradt néhány játék kipróbálása után hosszas és
izgalmas állatkerti séta következett. A sétát az
itt található játszótéren pihentük ki. Este fáradtan indultunk haza, de még egy meglepetés várt ránk: vacsora a McDonaldsban! Melyik gyerek ne örülne ennek? A gyerekek meg
is fogalmazták, hogy tényleg érdemes sokat
és jól tanulni. De nem csupán a csodálatos
kirándulás miatt…
A bizonyítványosztáson ezek a kis tanulók
még egy gyönyörű jutalomkönyvet is kaptak,
hogy a tartalmas, szép kirándulás mellett még
egy kis szellemi táplálékot is kapjanak.
Köszönjük Lovászné Török Magdolnának
és Bója-Kovács Andreának, hogy megszervezték a kirándulást! Nem utolsó sorban pedig
köszönjük Jászfényszaru Város Önkormányzatának, hogy ismét támogatta erkölcsileg és
anyagilag is a szép eredményeket elért, szorgalmas tanulók jutalmazását, elismerését!
Kovács Lászlóné
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Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
asszony felvetette az iskolavezetésnek, hogy
újabb jutalmazásban szeretné részesíteni
nemcsak azon tanulókat, akik kitűnő eredménnyel bírnak, hanem azokat is, akik önmagukhoz képest megtesznek mindent a jó
cél elérése érdekében. Hogyan tudnánk motiválni őket, dolgozzuk ki. A tantestület megbeszélte a pályázati feltételek szempontsorát,
majd az osztályfőnökök tájékoztatták tanulóikat a határidőről, hogyan, kik pályázhatnak,
mi a cél, mi a jutalom. A jutalom 2-3 napos
kirándulás. A pályázat támogatója: Jászfényszaru Város Önkormányzat.
A pályázat célja: A tanulók tanulmányi
eredményének javítása, valamint jutalmazása. A pályázók köre: alsó és felső tagozatos diákok, akikre a pályázati feltételek érvényesek.
A pályázat az osztályozó értekezleten zárult.
Ekkor derült ki, kik feleltek meg a feltételeknek. A felső tagozaton 39 tanuló élhetett
volna a jutalmazási lehetőséggel.
Június 20-án vasárnap reggel 7 órakor
indultunk a felső tagozatos diákokkal a
jutalomútra. Az első nap programja Visegrádon, a Dömösi túra: irány a Rám-szakadék.
Nagy volt az izgalom még a felnőttek körében
is, ki bírja, ki nem felhúzni magát, kinek van
nagyobb tériszonya, és inkább a völgyben a
sütögetést vállalja. Igazgató úr vezetésével elindult a csapat a bátorság- és erőpróbára. Két
óra alatt megtették az utat. A völgyben közösen sütöttük meg az ebédet, majd tovább indultunk Pannonhalmára. A szállásunk a Szent
Jakab Házban volt (a Pannonhalmi Főapátság
vendégháza), gyönyörű épületek csodálatos
környezetben. Este nyársalás, sütögetés, illetve akiknek még maradt erejük, éjszakai túrán
vettek részt. Felmentek a fénypompában tündöklő apátság épületéhez. Másnap mindan�nyian itt barangoltunk, nagy sikere volt az
audio guide tárlatvezetésnek. Így haladtunk
a különböző látogatható területekhez: bástya,
templom, altemplom, kerengő, könyvtár.
Sétát tettünk az Arborétum és Gyógynövénykertben, ahol pompázott a levendulaültetvény, az igazi kikapcsolódás helye. Ezen
a helyen utunkat kisvonatozással zártuk.
Zircen a Király vendéglőben fejedelmi ebédben volt részünk. Tovább haladva úti célunk
Veszprém, ahol a szállásunk is volt. A szállás
elfoglalása után esti városnézésre indultunk,
majd betértünk a McDonald’s-ba vacsorázni.
A harmadik nap programját az időjárás felülírta. Nagyon várták a gyermekek, hisz nem
mindenki fürdött még a ”magyar tengerben”.
Fürdés helyett végigsétáltunk az állatkertben,
nem számított az eső. Majd miután megszárítottuk magunkat, komppal Tihanyból átmentünk Szántódra. Nagyon szép volt a táj,
és a kompozás szintén nagy élményt nyújtott
a gyermekeknek. Zamárdiban az Admirális
étteremben ebédeltünk meg. Itt készítettünk
csoportképet a csapatról. Véleményekre ös�szegzésként kíváncsiak voltunk. Kis felvételeket készítettünk belső használatra emlékként.
Nagyon jól érezték magukat, mindenkinek
lett maradandó élménye a három nap alatt,
amit megőrzött a szívében. Nagyon szépen
köszönik a lehetőséget, hogy eljuthattak kicsi
országunk csodás helyeire. Szabó Lászlóné
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Óvodások, iskolások – rövid hírek, események
Vidám ballagók
Óvodások látogatása
a Szivárvány Óvodában
az iskolába

Már hagyomány, hogy nyolcadikosaink jelmezt öltve ballagás előtt
végigjárják az intézményeket. Így volt ez június 17-én is. A Szivárvány
Óvodába járókat volt óvó nénijeik fogadták. Leültek ismét a homokozó szélére beszélgetni, felidézve az óvodás éveik emlékeit.
Kép és szöveg: Földvári Edit

Hivatali látogatók

Iskolánkban évről évre nagy szeretettel fogadjuk a nagycsoportos
óvodásokat és óvó nénijeiket, akik – a hagyományokhoz híven – idén
is májusában látogattak el hozzánk, első osztályosokhoz.
Nagy izgalommal készültünk erre a napra, hisz a gyerekek újra találkoztak régi barátaikkal, nevelőikkel.
A kisdiákok – egy tanóra keretén belül – büszkén adtak számot arról,
mi mindent tanultak az első osztályban, s hogy milyen jól megy már
az olvasás, az írás és a számolás…
Az ovisok kezdetben kissé megszeppenve szemlélődtek, de egy kis
beszélgetés után egyre élénkebben kapcsolódtak be az órai munkába.
Az óra végén a gyerekek ajándékokkal kedveskedtek egymásnak,
majd egy kis játék következett az iskola udvarán.
Reméljük nagyszerű élményekkel lettek gazdagabbak!
Szeptemberben újra találkozunk velük, mikor is már nem látogatókként, hanem iskolánk új tagjaiként érkeznek hozzánk!
Szeretettel várjuk őket!

Elsős tanító nénik

Nagycsoportos ovisok a Városházán

Tanévbúcsúztató „kisiskolás módra”

Emlékfa
az iskola
udvarán

Hozzávalók: 230 fő 1-4. osztályos tanuló, 20 pedagógus, 4 busz,
A 7. törpe című 3D-s mesefilm: klasszikus mesék turmixa, kalanddal,
humorral fűszerezve, Lehel Filmszínház, Jászberény.
Tipp: Tuti a siker, ha popcorn is van hozzá. (Nekünk volt!)

Ocskó Magdolna zeneművész emlékére Mizsei
Tibor ajándékaként egy
perzsa varázsfát ültetett,
és a fát gondozza Kiss
László, Lakatos Zsolt
és Rostás Krisztofer a
Nagyiskola udvarán.
Fotó: Mészárosné
Dobák Ildikó
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Elismerések, díjak fényszarui gyerekeknek
A Jászfényszaru az Oktatásért
A Jászfényszaruért Alapítvány
Alapítvány díjazottjai 2015-ben
kuratóriuma 2015. évben
Alapítványunk a hagyományainknak megfelelően a hosszú időn át
példamutató teljesítményt nyújtó végzős diákokat, és a szaktárgyi,
művészeti vagy sakkversenyen díjat nyert tanulókat jutalmazza évfolyamtól függetlenül.
Ebben az évben három jeles tanulmányi eredményt elért nyolcadikos
lányt díjazhattunk, akik a tanulás mellett más területen is eredményesek voltak. Mindhárman teljesítették az ECDL START vizsga négy
moduljának követelményeit. Emellett Pál Réka kimagasló közösségi
munkát végzett, és tagja volt a megyei katasztrófavédelmi versenyen
2. helyezést elérő csapatnak. Petrovics Réka a néptáncban jeleskedett
éveken át, tagja az arany minősítést szerző csoportnak. Urbán Dóra a
tanulás és az informatika mellett kiemelkedő közösségi munkát végzett, és a területi fogyasztóvédelmi versenyen csapata második lett.
Az alapítvány díjazta a sok remek eredményt elérő diák közül is kimagasló hét fiatalt, akik reményeink szerint a jövőben is hasonló teljesítményt nyújtanak elismerést szerezve iskolájuknak is:
Nyers Dániel tizennégy sakk egyéni és csapatversenyen végzett az
első nyolc között, ezek közül kiemelkedik az országos egyéni diákolimpián elért 1. helyezése. Sokoldalú tehetségét mutatja, hogy a környezetvédelem témakörében meghirdetett regionális rajzpályázaton 3.
helyezést ért el.
Kovács Lilla kitűnő tanulmányi eredménye mellett évek óta hozza
a kiváló sakkeredményeket. Most tizennégy országos és területi versenyen végzett az első két hely valamelyikén, különösen értékes az országos egyéni diákolimpián elért 2. helyezése.
Ugyancsak a sakkozásban jeleskedett Balázs Léna, Nyers Lili és
Kotán Eszter, akik a megyei csapatverseny megnyerése után az országoson is a legjobb nyolc között végeztek. Emellett a tanulmányi eredményük is kitűnő.
Füle Viktória a Zrínyi matematika verseny megyei fordulóján a 186
versenyző közül az 5. helyezést érte el. Az Orchidea Pangea matematikai versenyen 1. helyezett lett, így eljutott a budapesti országos döntőre.
Ugyancsak a matematika terén jeleskedett Nagy Levente, aki a Zrínyi matematika versenyen 12. helyezést ért el, az Orchidea Pangea
versenyen tavaly az országos döntőbe jutott, idén helyi második lett.
Művészeti iskolai teljesítménye is dicséretre méltó, hiszen díszoklevelet kapott a 8. Nemzetközi Kárpát gyermek és Ifjúsági Grafikai Biennálén, ahol a magyarok mellett lengyel, romániai és szlovákiai diákok
is bemutatták tudásukat.
Minden díjazottnak szívből gratulálunk.
Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány Kuratóriuma

Elsőáldozás – 2015

Fotó: Glonczi Rudolf

Johancsik Dóra
Nagy Martina
8. a
8. b
Berényi Levente
8. a
Jarábik Maja
8. c
Fábián Alexandra
8. a
Hornyák Boglárka 7. c
Jakus Brigitta
8. b
osztályos tanulókat az általános iskolai tanulmányaik során nyújtott
kimagasló teljesítményük és munkájuk elismeréseként könyvjutalomban részesítette.
Kotán Csenge 8. b osztályos tanulónak a magyar nyelv és irodalom
ismerete terén nyújtott kiemelkedő teljesítményéért Kazinczy Ferencemlékérmet adományozott. Mészáros László, a kuratórium elnöke

A tűzoltóság és a rendőrség
elismerései
A Jászfényszarui Önkéntes Tűzoltó Egyesület nevében annak elnöke,
Palócz Gábor és titkára, Balogh Attila a jászberényi járási katasztrófavédelmi versenyen 1. helyezést, majd a szolnoki megyei fordulón 2.
helyezést elért csapattagokat könyvjutalomban részesítette, valamint
egy jutalomkirándulással ajándékozta meg, melyre július 21-én került
sor. A csapattagok: Fábián Alexandra, Johancsik Dóra és Rácz Laura 8.
a, Kotán Csenge 8. b és Pál Réka 8. c osztályos tanulók.
Terenyi Imre, a jászfényszarui rendőrőrs parancsnoka Fekete Márknak a Suli moped programban való eredményes részvételéért egy oklevelet adott át, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr
Főkapitányság elismerő oklevelét sikeres segédmotorosi vizsgájáért.
Kotánné Kovács Tímea

A Penczner Pál Alapítvány díjazottjai
Szücs Levente Csaba 8. c: A 2014/2015-ös tanév legjobb felvételi
eredményéért alapítványi díjként egy tabletet vehetett át.
Kemecsi Ivett 8. a: A Dr. Höfler Ügyvédi Iroda 10 ezer forintos
értékű felajánlását kapta alapítványi díjként, valamint a Penczner Pál
Alapítvány a középiskolai tanulmányainak tandíjához 30 ezer Ft támogatást nyújt.
Rácz Laura 8. a: A Dr. Höfler Ügyvédi Iroda 10 ezer forint értékű
felajánlását kapta alapítványi díjként.
Szabó Lászlóné

Te is szelektív vagy?
Befejeződött a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás által a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódóan „Te is szelektív vagy?”
elnevezéssel meghirdetett internetes játék. Az
első három helyezést
elérő diákot díjazták.
Iskolánk
tanulóiból
került ki ebből két tanuló. 1. helyezést ért el
Polatschek Péter 4. a és
3. helyezett lett Szücs
Levente 8. c osztályos
tanuló.
Az ünnepélyes átadóra
a Madarak és fák világnapja rendezvényen került sor a hatvani 5. számú Általános Iskolában.
Kép és szöveg:
Fáczán Izabella

22	MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2015/07

Nádudvari László
Fájdalommal búcsúzunk Nádudvari Lászlótól,
aki 1993 és 2008 között volt a Mi Újság Fényszarun?
szerkesztőbizottságának elnöke
Életút
Nádudvari László a Jászfényszarui Közös Önkormányzati
Hivatal hatósági irodavezetője volt. 1980. augusztus 4-én
került a Jászfényszarui Nagyközségi Közös Tanácshoz,
ahol előadói munkakörben
kezdett dolgozni, majd 1982től a szabálysértési ügyintézői
feladatokat látta el. 1991-től
volt a polgármesteri hivatal
megbízott hatósági csoportvezetője, 2012-től közbiztonsági
referens. 30 éven át töltötte be
a helyi tűzoltó egyesület titkáNádudvari László
ri tisztségét, a Polgári Őrjárat
(1955–2015)
Alapítvány alapítója volt, több
éven át vezényelte a járőrszolgálatot. A rendszerváltás után szakértőként segítette a Földkiadó Bizottság munkáját.
1993-tól 2008-ig a helyi újság szerkesztőbizottsági elnökeként kiváló
stílusérzékkel látta el az olvasószerkesztői feladatokat. Szenvedélyesen
szerette a zenét és a sportot. Jászfényszaru közönsége a Golf Együttes dobosaként ismerte meg 40 évvel ezelőtt a kedves, jászfényszarui
fiatalembert. 2000-től a szenior asztaliteniszezők, majd a teniszezők
csoportját vezette, és szervezte az idősebb korosztály sportolását, de
szívügye volt a fiatalok segítése is. Közösségi munkája elismeréseként
2013-ban vette át a Jászfényszaruért kitüntető emlékérmet.
Munkáját mindenkor a legnagyobb pontossággal végezte. Igénye
volt a tudásra a hivatásában is; a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
2014-ben vette át igazgatásszervezői diplomáját.
Búcsút kellett vennünk Tőled
„Teljes életet éltél, szabadnak születtél, szabadon haltál megőrizve
emberi méltóságodat. Senkinek sem voltál sem el- sem lekötelezettje.
csak saját jó erkölcsödnek.”
(Győriné dr. Czeglédi Márta a ravatalnál)
„Maximalista voltál minden területen, elsősorban munkádban, de
minden rád kiszabott vagy felvállalt társadalmi tevékenység végzésében, a zenében, a sportban is. Derűs, sajátos és utánozhatatlan humorod volt, megértő és együttérző, minden feladatot megoldó ember
voltál.”
(Tóth Tibor a sírhelynél)
Elveszítettünk…
Nádudvari László, Laci… Amikor kimondom vagy leírom a nevedet, olyan mintha itt volnál közöttünk. De elveszítettünk… Elveszítettünk benned egy okos, szókimondó kollégát, akinek mindenkor
számított a véleménye. A dolgokat pontosan ismerted, s olyannak láttattad, mint amilyenek azok valójában voltak. Nem voltál bőbeszédű,
tudtad: beszélni ezüst, hallgatni arany. De ha kellett, szóltál, és tudtuk
mi is, hogy az igazat halljuk, s az a helyes irány, amit te mutatsz.
Életünk összevisszaságában mindannyiunknak szüksége van egy biztos pontra, kapaszkodóra, legyen az egy hely, egy dal, egy gondolat,
egy kéz. Mindez együtt Te voltál a mi szakmánknak, nekünk, JászSugár Istvánné felelős szerkesztő
fényszarun. Nagyon hiányzol.

25 éve született meg
Jászfényszarun a helyi sajtó
Negyedszázada a település
szolgálatában IV. befejező rész
Az újságra kezdetektől elő lehetett fizetni, de több árushelyen is
megvásárolható volt. A havonta megjelenő újság példányszáma mintegy 500-ról 1.200-ra nőtt az idők folyamán.
A nyomdai példány 18,5 Ft áron indult, 1993. januártól 25 Ft,
1995 júliusától 32 Ft, 1998. januártól 47 Ft, 2003. januártól 55 Ft,
2004. januártól 65 Ft, 2005. januártól 77 Ft, 2006. januártól 85 Ft,
2009. januártól 100 Ft, 2010. januártól 120 Ft, 2011. januártól 140
Ft, 2012. januártól 150 Ft, 2013. januártól napjainkig 200 Ft összegbe kerül egy példány.
A város képviselő-testületének döntése értelmében 2013. januártól
minden helyi lakott ingatlan ingyenesen kapja meg a helyi kiadványt.
A nem helyben lakó elszármazott fényszaruiak továbbra is előfizethetik a lapot.
Az újság küllemét vizsgálva a címlapot az indulástól 1991. februárig Jászfényszaru 1746. évi címere, azt követően a település legújabb
kori címere díszíti. 2009. februári számtól a fejléc alsó részébe fotómontázs került, melynek tartalmát és készítőjének nevét az impres�szum tartalmazza.

Győriné dr. Czeglédi Márta, Bordásné Kovács Katalin,
Nádudvari László és Sugár Istvánné a március 15-i ünnepi sajtónapon
Fotó: Glonczi Rudolf
A kezdetektől napjainkig a decemberi szám igényes kivitelű, kezdetben fekete-fehér, később színes és egyre tartalmasabb fali naptárt
tartalmaz.
Az újságban először az 1991. márciusi számban volt látható színes
lenyomat. Az első oldalon „Emlékezünk -1848. március a népek tavasza, 1848. március 15. nemzetünk ünnepe” címmel Lantos Péter által
fémjelzett vezércikk nemzetiszínű keretben jelent meg.
Az 1992. júliusi szám címoldalán óriási kék betűkkel nyomtatva
volt olvasható a Jászfényszaruba megérkezett a gáz című szerkesztőségi
cikk, mely tudósított a július 17-i gázlángmeggyújtásról, a városháza
előtti felejthetetlen szép ünnepről.
Újabb mérföldkő: Jászfényszaru 1993. január 1-jétől újra város,
melynek tiszteletére április 2-ára 10 oldallal, a címlapon óriási – az
újság történetében először – színes címerrel jelent meg az ünnepi különkiadás.
A nyomdatechnikai fejlődés lehetővé tette, hogy 1994 januárjától
jobb minőségű papíron, élesebb kontúrral jelenhetett meg a kép és
szöveg.
A nyolcoldalas 1998. májusi számban a redemptio 253. évfordulója alkalmából - Jászfényszarun május 29-31. között megrendezésre
került - Jász Világtalálkozó tiszteletére nyolcoldalas melléklet készült,
fejlécében először színes címerrel.
(folytatás a 23. oldalon)
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Előtte az élet
Egy jó kedélyű, mosolygós kamasz lánnyal
beszélgettem. A neve Jarábik Maja Laura,
aki jó iskolai teljesítményével, szervezőkészségével, kreativitásával hívta fel magára a figyelmet. Maja már óvodás korában tánckoreográfiát állított össze, és minden ünnepély
szervezésében részt vett.
Az óvodában kifüggesztett adventi naptárban minden napra kis ajándékot rejtettek el,
ő pedig türelemmel kivárta azt, igaz, utolsók
között kapta meg. Az anyák napi ünnepségen
kereste az anyukáját, aki a többi óvodással
volt elfoglalva. Az ünnepi műsor után a kölcsönös ölelés következett volna, de anya sehol. Hiányzott. Andi óvó néni más csoportot
vezetett, mint amelyikbe Maja járt.
„Többször próbálkoztam ott maradni anya
csoportjában, de ő nem nézte jó szemmel. Az
általános iskolát nagy várakozással kezdtem.
Nővérem három évvel idősebb, tőle nagyon
sok iskolai fortélyt elsajátítottam, sok óvodai
barátom pedig még iskolás koromban is megmaradt. A szervezésekben változatlanul főkolompos voltam. Az ECDL-vizsgát sikeresen
letettem, de számos tanulmányi versenyen is
részt vettem. Több tanévben meghívást kaptam a legeredményesebb tanulók fogadására.
Mindig ünnepnap volt ez számomra, mikor a
polgármester asszony átadta az emléklapot és
gratulált nekem.
Zenei beállítottságomból kifolyólag társastáncot és népi táncot kezdtem el tanulni. A
szakköri elfoglaltságok és táncpróbák miatt
késő délutánig az iskolában voltam. Fárasztó
volt, de meghozta gyümölcsét. Idén áprilisban részt vettem a III. Jászsági Gyermek és
Ifjúsági Szólótáncversenyen, ahol bökönyi és
jászsági táncot mutattunk be. A 80 fős mezőnyben megkaptuk a versenyen elérhető
legmagasabb szólótáncos nívódíjat. Erre az
alkalomra készült el az új néptáncos ruhám,
ami még jobban sarkallt az eredmény eléré-

sére. Májusban társastáncos megmérettetés
következett Sátoraljaújhelyen. Itt tartották a
XI. Zemplén Országos Minősítő Társastánc
Fesztivált és Koreográfus Versenyt, ahol szórakoztató kategóriában indultunk, és nagy
örömünkre bronz minősítést kaptunk.

Jarábik Maja
Szabadidőmben sokat olvasok, most éppen
Az éhezők viadala című könyvet. De nagyon
jó elfoglaltság még számomra a konyhában
való sütés-főzés is. Anya szívesen átadja a terepet, én meg felküldöm a szobámba egy kis
rendrakás céljából. A konyhában örömmel
próbálom ki az új és hagyományos ételek elkészítését is, sütni pedig különösen szeretek,
persze recept alapján. Együtt örül a család,
ha egy nagy tálca fagylaltos palacsinta kínálja
magát ebédre.

Most éppen a Virgonc táborba készülök,
nem hagynám ki, immár harmadik éve veszek
részt. Tápiószentmártonban már megvolt a
tánc edzőtábor, még a ballagás előtt. Nemrég
pedig - a jó időt kihasználva - még a Balatonban is lubickoltam. Pár napos kiruccanás
volt igaz, de családias hangulatban telt. Sűrű
a program a nyárra, nem lehet unatkozni. A
kiskutyám is igényli a törődést. Nagyon a szívemhez nőtt, de azt hiszem, kölcsönös a szeretet és a hála. Nagyon sokára tudtam a szüleimet rábeszélni arra, hogy vegyenek egy kis
jószágot. Először csak képzelt kutya volt, aki
szinte megtestesült, mert minden mozdulatát tudtára adtam a környezetemnek. Később
aztán valóra vált az álmom, lett igazi kutyus.
A tavalyi tanévben három jelölt közül engem
választottak diákpolgármesternek, ami különös kihívás volt számomra. Tisztségem idején
szorgalmaztam az alsó tagozatosok bundás
avatóját, valamint a fordított nap bevezetését
az iskolába, hogy a pedagógusok bújhassanak
tanuló szerepbe. Az osztálykirándulásaink során sokat poénkodtam, hoztam a formámat.
Most már megszűnt ez a közösség, az iskola
csengője utoljára szólt nekem Jászfényszarun.
Nagy szeretettel gondolok volt tanáraimra,
általuk komoly tudással lettem gazdagabb.
Még fel sem fogom, hogy az új tanévet egy
másik épületben, másik osztályközösséggel
fogom kezdeni. Ez az iskola a hatvani Bajza
József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola. Már be is iratkoztam, biológia-kémia szakra.
Régi iskolám tanulóinak pedig üzenem,
hogy tanuljanak a tudásért, örömért, eredményért! A szünidőre pedig azt javaslom,
pihenjenek, szórakozzanak, élvezzék a nyarat,
töltődjenek fel!”
Maja, hasonló jókat kívánok én is neked,
köszönöm szépen a beszélgetést!
Kép és szöveg: Szilágyiné Marika

25 éve született meg Jászfényszarun a helyi sajtó
Negyedszázada a település szolgálatában III. befejező rész
(folytatás a 22. oldalról)
A Tízéves a város alkalmából a 2003. áprilisi tízoldalas újság fejlécében ismét színes a címer, és négy oldalon színes fotókkal jeleníti meg
a korabeli eseményeket.
A 2008. februári szám első oldalán a nemzeti ünnepünkre szóló
meghívó nemzetiszínű szalaggal díszített.
A nyomdaváltás folytán 2009 februárjától az újság első és utolsó
lapja – négy oldalon – színes technikával jelent meg, a fejléc is teljes
mértékben új megjelenési formát kapott.
A 2010. májusi lapszámtól az újság első és utolsó két lapja - nyolc
oldalon - színes kivitelben jelenik meg.
2011 decemberében a karácsonyi szám dupla oldalszámban, 40 oldalon, színes kivitelben készült, és valamennyi lakott ingatlanhoz önkormányzati ajándékként ingyenesen eljutott.
2012 januárjától a 24 oldalas helyi újság színes kivitelben, színes
rovat- és cikkcímekkel került kiadásra.
A negyedszázad alatt öt 100 éves jászfényszarui lakost köszöntöttünk születésnapja alkalmából az újság hasábjain, ebből 2 főt a XX.
században: Juhász Sándort és Molnár Jánosnét (Vass Anna), utóbbit
még háromszor köszönthettük a múlt században, a XXI. században

Pető Vencelné (Menyhárt Anna), Bódis Béláné (Jáger Anna) és Barna
Nándorné (Ágoston Margit) volt 100 éves.
A kezdetben 8, majd 10-12 oldalas havi újság mára már 24 oldalon
jelenik meg. A negyedszázad alatt a helyi lap összesen 3700 oldalon
szolgálta az itt lakók és innen elkerültek hiteles tájékoztatását. Újságunk évszázadok múltával – a korszak kutatóinak – ezen két és fél
évtizednek hiteles krónikája lesz.
Köszönet mindenkinek, aki bármilyen formában és módon segítette
a helyi újság havonkénti megjelenését.
Testvérkiadványainkról egy pár mondat: az új évezredben a római
katolikus egyházközség „Katolikus Híradó” néven időszaki kiadványt
jelentetett meg, majd szünetelt a kiadás, az utóbbi években negyedévente megjelenik híradójuk. A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 2007. december 22-én hozott döntést arról, hogy „Pipafüst”
címmel közéleti civil hírmondó nyomdai kivitelű újságot ad ki. 2008tól 2013-ig összesen 40 szám jelent meg, döntően helyi, de térségi témákkal is. Az általános iskola diákönkormányzata a 2000-es években
„Firkász” címmel iskolai sokszorosított időszaki kiadványt jelentetett
meg.
Tóth Tibor
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FÉBE kirándulás Zsombóra 2015. augusztus 29-én
Zsombó nagyközség Csongrád megye Mórahalmi járásában, Szegedtől északnyugatra, Forráskút, Szatymaz és Bordány közt fekvő település. Zsombó környéke már a bronzkorban is lakott volt. Területéről
késő bronzkori és honfoglalás kori leletek kerültek napvilágra.
A település környéke egykor a Dorozsma nemzetség birtokai közé
tartozott. A török hódoltság után a környék királyi birtok lett, melyet
a Német Lovagrend kapott meg.
1719-ben az egykor Kiskundorozsma határához tartozó területet
többek között a Jászságból, Jászapátiból és Jászfényszaruból kitelepült
családok népesítették be, akik a környék fekete földjein gabonát termeltek, míg nyugatra, a mai Zsombó helyén fekvő területeken rideg
állattartást folytattak. A jászfényszaruiak közül a zsombói tanyákra is
költöztek néhányan.
A település nevét 1742-ben említették először a Forrosomboi csárdaként. E csárdában a hagyomány szerint Rózsa Sándor is mulatott
egykor. 1950-ben szervezték községgé az egykor Kiskundorozsma
határához tartozó területet Zsombó néven. Jelenleg lakóinak száma:
3400 fő.

· Ismerkedés a 32 éve működő tanyai népfőiskolával, előadás, filmvetítés
·	Zsombón ebéd a Jóbarát vendéglőben.
· Kiskundorozsmán a megénekelt Dankó Pista féle szélmalom megnézése.
· Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban látogatás és a Fogadalmi
Templom, a szegedi dóm megtekintése.
A tervezett program összeállítója és kísérője: Kálmán Ferenc zsombói
helytörténeti kutató.
A 450 km-es 16 óra időtartamú autóbuszos kirándulás ebéddel,
belépőjegyekkel együtt – kellő számú jelentkezés esetén – 40 főnél
6500 Ft/fő költséget jelent, de a pedagógusok és a 70 éven felüliek
költsége 1000 Ft-tal is csökkenhet, mivel számukra az állami múzeumok ingyenesek.
20 vagy 30 fő jelentkezése esetén a részvételi költség – a kisebb autóbusz miatt – 1000 Ft/fővel nőhet.
A kirándulásra jelentkezni augusztus 18-ig Tóth Tibornál a +3630/337-3336 mobil vagy a 06-57/422-871 vezetékes telefonon, illetve
személyesen a 3000 Ft előleg befizetésével a városháza földszintjén lehet.
Tóth Tibor

KITEKINTŐ
Kerékpártúra a Zagyva-gáton
Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva folyó mentén! – olvashatjuk ezt
egy hatalmas táblán Hatvanban. Ilyen felhívásnak nyár elején nem
lehet ellenállni. Az egészséges életmódhoz hozzátartozik a sport, a szabad levegőn tartózkodás, de remek családi kikapcsolódást is jelenthet
egy rövid kerékpártúra csodálatos környezetben. Nekivágtunk felderíteni, hol is tart a már régóta emlegetett kerékpárút építése. Sajnos
Jászfényszaruról Boldogig még csak az autóval jól megszokott úton
Klippán Hedvig interjút készít Kálmán Ferenccel Jászberényben
1993. szeptember 25-én. Fotó: Tamus Angéla
Kálmán Ferenc helyi iskolaigazgató, a helytörténeti diákszakkör vezetője szakkörös diákjaival 1993. szeptember 25-én Jászfényszarura
látogatott. A látogatás alkalmából a városháza dísztermében Lantos
Péter tanár úr Jászok és Jászfényszaru történetéből tartott előadást. A
helytörténeti gyűjteményt is megnézték, és Kovács Andrásné Rozika
vezette drámajáték foglalkozáson is részt vettek, majd Jászberény nevezetességeivel ismerkedtek meg.
A Kálmán Ferenc által a helyi újság tudósítójának, Klippán Hedvignek adott interjúból idézve: „Az idő rövid volt, amit itt tölthettünk.
Mindenesetre alkalmas volt ez a nap közös múltunk felelevenítésére.
Úgy érezzük, hogy ha az emberek ismerik távolabbi gyökereiket, kíváncsiak lesznek a közelebbiekre is. Sok olyan apró momentum van,
amit az emberek magukkal hoztak. Nem tudják, hogy mit miért tesznek, de a gyökereik bennük vannak, s úgy cselekszenek…”
Huszonkét év után a zsombóiak látogatását szeretnénk viszonozni.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2015. augusztus 29-én (szombaton) önköltséges kirándulást szervez Zsombóra.
Indulás 2015. augusztus 29. (szombat) 6 órakor. A városházától
kifelé haladva a helyi buszmegállókban lehet felszállni a különjáratú
autóbuszra.
A kirándulás útvonala: Jászfényszaru–Zsombó–Kiskundorozsma–
Szeged–Jászfényszaru, várhatóan 22 órára érkezünk haza.
A kirándulás programja:
· Látogatás Zsombón Gyuris Attila kertész termálfűtésű automatizált rózsakertészetében.
·	Zsombón autóbuszos séta során megnézzük: az óvodát, az erdélyi
székely kaput, az új bölcsődét, az új egészségházat, az új szociális
otthont, a felújított művelődési házat, az önkormányzat áramtermelő napelemeit és a sörfőzdét.

Remek családi kikapcsolódás a természetben
tudtunk eljutni, ám Boldog túlsó szélén megtaláltuk a hídra felvezető utat. A hídnál van egy kis pihenőhely padokkal, ahol megálltunk
szusszanni egyet, majd újult erővel vágtunk neki a Boldog–Hatvan
közötti több mint hét kilométeres távnak. Hihetetlenül szép a táj!
Nem is kell messzire mennünk, hogy felfedezzük a természet csodáit: a
csendben áramló folyót, a partján ékeskedő színes vadvirágokat, a sok
szép pillangót, méhecskét, a sóderbánya helyenként kék, máshol zöld
vizét, a vízen úszó kacsákat. Sok biciklissel, futóval, kutyasétáltatóval
találkoztunk, akik örömmel vették birtokba a békés, nyugodt környezetben kanyargó kerékpárutat. Hatvanba beérve a végállomáson bringás kalandpark, fitnesz és gyermekjátszótér, állatsimogató várja majd
az érdeklődőket. Reméljük, mielőbb megépül a Jászfényszaru–Boldog
közötti szakasz is, hogy még nagyobb biztonságban kerékpározhassunk a két város között!
Kép és szöveg: Karizs Evelin
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Emlékezés

Emlékezés

FARKAS MARTIN
halálának 3. évfordulójára.

Martin
Téged látunk a felkelő napban.
A te hangod halljuk egy csöndes madárdalban.
Téged látunk egy távoli hegyben,
Egy fényes napsugárban, egy hűvös esőcseppben.
Te vagy a falevél, mit felkap a szél
Te vagy a szél, mi arcunkhoz ér.
Ott vagy egy dalban, egy névben, egy hangban,
Hallunk a csöndben, hallunk a zajban.
Téged látunk, mikor felnyílik szemünk.
S ha álomba merülünk, újra Te vagy velünk.
Mindig közel vagy, mégis oly távol,
De tudd, hogy mindenkinek nagyon
HIÁNYZOL!
A 3. éves mise augusztus 25-én este 17 órakor lesz.

LADÁNYI ISTVÁN
17. éve és

ifj. LADÁNYI ISTVÁN
10. éve elhunyt szeretteinkre.

„Szívetek pihen, a miénk vérzik, A fájdalmat csak az élők érzik.
Az idő múlik, feledni nem lehet, Nélkületek fájó élni az életet.”
A szerető család
Emlékezés

LANGÓ RUDOLF
halálának 4. évfordulójára.

Ezúton mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak, munkatársainak, ismerősöknek,
akik szeretett halottunk

ifj. MÉSZÁROS
TIVADAR

temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek és mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédikénk,

TÖRÖK JÁNOSNÉ
DOBÁK ROZÁLIA
temetési szertartásán részt vettek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Segélyhívó szám: ......................................................................... 112
Mentők, orvosi ügyelet: ............................................................... 104
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Rendőrség (Jászberény):............................................................. 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru):................................... (+36) 57/422-138,
...................... mobil: (+36) 70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Palócz Gábor): ................. (+36) 30/513-3312
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Dr. Palencsár Csaba ........ (+36) 57/424-113; (+36) 30/462-7976
Dr. Kovács Terézia: .......... (+36) 57/656-681; (+36) 70/567-4335
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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

„Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz.
Halálod, míg élünk, fájó emlék marad.”
Szerető felesége, lánya, veje, unokái
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

JÁGER MIHÁLYNÉ
MOLNÁR MÁRIA

temetési szertartásán megjelentek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

CSERHÁTI JÁNOS

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

Köszöntés

Török Jánosné Dobák Rozália június 12-én volt 90 éves.
Sajnos, csak néhány nappal élhette túl e szép kor betöltését.
„A bánat nagyon sokat beszél,
Az, ami igaz fájdalom, Némának született.”
Őszinte részvétünk a családnak.
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Már a Berényiek is Fényszarun a szezonálisan átalakult
DAJKÓKER Nyári SuliCentrumban veszik az iskolaszert... Miért?
Dajkó György a DAJKÓKER ügyvezetője elárulta, hogy a Jászberényből, Hatvanból, Boldogról ellátogató szülők közül a
legtöbben egyetértenek abban, hogy sem a
multik, sem a papírboltok nem készülnek
olyan komplex, a szülők és gyerekek igényeire fókuszáló beiskolázási kínálattal, mint a
DAJKÓKER.

Azaz ahol minden megtalálható egy helyen, ami az iskolakezdéshez kell.
Mi az a minden? 100 féle táska, 100 féle
tolltartó, megannyi divatos-mesefigurás füzet, tornazsák, tornanadrág, tornapóló stb.
várja az ide látogatókat, ami párosul a közvetlenséggel és jó hangulattal.
Talán ezt kedvelik annyian.

Emellett nagyon közkedveltek az idei
ajánlatok is, melyek között van részletfizetés, használt iskolatáska beszámítás, gyerekruhára váltható kuponos ajánlat és hogy
minden pénteken este 20:00 óráig meghosszabbított nyitva tartás biztosítja az elfoglalt szülök számára a kényelmes vásárlás
Janik Anita
lehetőségét.

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

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

ügyvédi tevékenységet folytatok.
Dr. Tóth Zoltán – ügyvéd – Telefon: 06-20/544-5206
Tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket, hogy 2015. június 30-án lezártuk
a Csángó Rádió számára folytatott adománygyűjtést. Szeretnénk kifejezni a köszönetünket azoknak, akik adakoztak annak érdekében, hogy a
rádió tovább működjön. Az összegyűlt 19.000 Ft-ot befizettük a megadott számlaszámra.
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Anyakönyvi hírek – Június
SZÜLETTEK: Cserháti Flóra (Káposztás Zsuzsanna), Vig Olivér (Káposzta Erzsébet).
HÁZASSÁGot kötöttek: Bagi Gábor és Tóth Nóra, Balázs Gábor és Dobák Ágota
Zsuzsanna, Bús Csaba és Lajkón Beáta, Juhász Norbert és Puha Dorottya, Nagy János és Babják
Ildikó.
ELHUNYTAK: Baranyi Gyuláné Mezei Sarolta (88), Cserháti János (47), Csontos Ferenc
(55), Rácz István (57), Török Jánosné Dobák Rozália (90).
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A kemence ünnepe

Művésztelep Jászfényszarun,
már másodszor!
2015-ben augusztus 10. és 19. között megrendezésre kerül a településen
a második művésztelep, mely sok érdekes programot nyújt az arra fogékonyaknak: 12-én 18 órai kezdettel Lisányi Endre esztéta és művészettörténész tart előadást A romok értéke címmel. Helyszín: Nagyiskola, ebédlő.
13-án várjuk a vállalkozó kedvűeket képzőművészeti foglalkozásokra! 14
és 16 óra között a gyerekeket, 16 és 18 óra között pedig a felnőtteket.
Helyszín: Nagyiskola. 13-án 18 órától Szilágyi Rudolf festőművész előadása várja az érdeklődőket, melynek címe: A mű szavatossága. Helyszín:
Nagyiskola, ebédlő. 14-én 18 órakor pedig Herczeg István grafikusművész
beszél arról, hogy „Miért fest az ember?” A tábor zárásaként augusztus
19-én 15-órai kezdettel kiállításmegnyitót tartunk a Régi Kaszinó étterem
és kávézóban!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt nyílt programjainkra!
Bugyi István József

Kreatív hétköznapok
Nyári programsorozat a Teaházban
2015. augusztus 3-21.
3. (hétfő)
10 óra	Gasztro Klub
		
13 óra SNI prevenció
4. (kedd)
10 óra Filmklub,
		
14 óra Közbeszéd és egyéni felelősség
		
17 óra Játszóház
5. (szerda) 10 óra Játszóház
		
14 óra Hely-történet klub
		
17 óra Nyitott táncház (Te, a házban művészeti csoport)
6. (csüt.)
10 óra Játszóház
		
14 óra Jövőtervezők csapata
		
16 óra Filmklub
7. (péntek) 10 óra Közbeszéd és egyéni felelősség
		
14 óra Játszóház
		
17 óra	Te, a házban művészeti csoport
10. (hétfő) 10 óra	Gasztro Klub
		
14 óra Játszóház
		
17 óra Közbeszéd és egyéni felelősség
11. (kedd) 10 óra Filmklub
		
14 óra Jövőtervezők csapata
		
17 óra Játszóház
12. (szerda) 10 óra Játszóház
		
14 óra Helytörténet klub
		
17 óra Nyitott táncház (Te, a házban művészeti csoport)
13. (csüt.) 10 óra Csináld Magad Klub
		
15 óra Karaoke
14. (péntek) 10 óra Filmklub
		
14 óra Játszóház
		
17 óra	Te, a házban művészeti csoport
17. (hétfő) 10 óra Játszóház
		
14 óra Közbeszéd és egyéni felelősség
		
17 óra Filmklub
18. (kedd) 10 óra Filmklub
		
14 óra Közbeszéd és egyéni felelősség,
		
17 óra Filmklub
19. (szerda) 10 óra Játszóház
		
12 óra	Városi rendezvény
21. (péntek) 10 óra Filmklub
		
14 óra Közbeszéd és egyéni felelősség
		
17 óra	Te, a házban művészeti csoport
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete kezdeményezésére és rendezésében,
a Jászfényszaruért Alapítvány és a Színjátszók Baráti Köre csatlakozásával
2015. augusztus 20-án délután 15.00 órakor a Kiss József Helytörténeti Gyűjteménynél (Somogyi Béla u. 24.) ötödik alkalommal rendezzük meg a kemence ünnepét. Az elmúlt évhez hasonlóan Németh
Ákos pékmester és Víg Antal fűtőmester, valamint segítőik közreműködésével bemutatjuk
a hagyományos kenyérdagasztást és sütést. Az
udvari kemencében sült új kenyeret mindenki
megkóstolhatja. A szellemi táplálékról 16 órától Hatvanból Pető Martin énekes (képünkön) gondoskodik. A rendezvényt anyagilag
Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Jászfényszaruért Alapítvány támogatja. Egy kellemes délutánra szeretettel várunk minden
érdeklődőt.
Tóth Tibor

Programajánló
Augusztus
3-9.		 Hittanos tábor Püspökszentlászlón
10-19. 		 II. Művésztelep a Nagyiskolában
15.		 Nagyboldogasszony ünnepe a templomban
16. 14 óra Sufni börze a művelődési házban
19.		Gazdanap, városi ünnepség
		 Bikini koncert, tűzijáték
20. 15 óra Kemence ünnepe a tájházban
20. 17 óra Fortuna Együttes vendégszereplése Boldogon
22.		 1 Úton – közösségi zarándoklat a Mária úton
22. 07 óra 24 órás Horgászverseny a Kalapgyári-tavaknál
27-30.		 Lumina Larp – Élő szerepjáték tábor a vadászháznál
30.		Tanévnyitó szentmise a templomban
Bővebb információ a www.jaszfenyszaru.hu honlapon, vagy
a város Facebook oldalán. A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

Kitekintő
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes szentmisét mutat be Jászapátin
a Kisboldogasszony Római Katolikus Templomban 2015. augusztus
17-én 18 órai kezdettel. Közreműködik a csíkszeredai Role zenekar.

Sufni börze
2015. augusztus 16-án, vasárnap 14-17 óráig
a jászfényszarui Petőfi Sándor Művelősédi Házban!
(Jászfényszaru, Szent István út 1.)
Hozd el megunt holmijaid, vagy csak gyere el egy kis kincskeresésre!

Gyere! Hozd! Vedd! Vidd!

Asztalokat ingyenesen biztosítunk!
Jelentkezni lehet: Baranyiné Altorjai Katicánál
a 20/409-6020 számon vagy akatica@freemail.hu e-mail címen.
Várunk mindenkit szeretettel!
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