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Megélni magyarságunkat, összetartozásunkat
Augusztus 20-ai ünnepség Jászfényszarun
A gazdák ünnepével kezdődött augusztus 19-én az ünnepség programsorozata.
Az önkormányzat a helyi mezőgazdasági
vállalkozók, termelők tiszteletére fogadást
adott a Régi Kaszinó étteremben, ahol a je-

Ördögné Czeglédi Mária és Ézsiás István
Fotó: Karizs Evelin

Győriné dr. Czeglédi Márta és Lokita István
Fotó: Karizs Evelin

lenlevő közel 60 vendéget polgármesterünk
mellett Pócs János országgyűlési képviselő
is köszöntötte, majd az ebéd után ismertette a hamarosan kiírandó, mezőgazdaságot is
érintő pályázatokat. Ezt követően az öntözés

a jelenlevőkhöz. Hornyák Boglárka furulyaszólóját követően Lisányi Endre művészettörténész, esztéta nyitotta meg a nagyszerű
alkotásokat felsorakoztató tárlatot. 17 óra
30-kor a himnusz felhangzása után Fekete

Az ünnepség szónoka Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke (középen).
Fotó: Jenes Fruzsina
témája köré építve szerveztünk konferenciát a
résztvevőknek, ahol a Szent István Egyetemről dr. Mikó Péter Pál nyitotta az előadások
sorát. Az elméleti alapok után a forgalmazók
részéről Schrober Gyula tartott gyakorlati
tájékoztatót a korszerű öntözéses rendszerekről, majd a helyi falugazdász fejezte be a
szakmai napot. Az előadók készséggel álltak
rendelkezésre, és egyéni szakmai tanácsot is
kérhettek az érdeklődők. Ördögné Czeglédi
Mária szakavatottan moderálta az eseményt.
15 órától már a II. Művésztelep alkotói
gyülekeztek a Régi Kaszinó étteremben, hogy
bemutathassák a kilenc napi alkotómunka
termését. Egyedülálló művek töltik be most
az étterem falait, melynek megtekintését
mindenkinek jószívvel ajánlom figyelmébe.
A kiállítás megnyitóján Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármesterünk üdvözlő szavait követően Hornyák Boglárka, Nyers Lili, Füle
Viktória és Agócs Alexandra énekkel köszöntötték a művészeket, majd a tábor főszervezője, Bugyi István grafikus, pedagógus szólt

Csilla versével és a Fehér Akác Népdalkör
aratódalaival vette kezdetét a Pagoda mellett
sátorral lefedett színpadon a városi ünnepség. A hagyományos kenyérátadási ünnephez
a város gazdái nevében Ördögné Czeglédi
Mária gazdálkodó, jász asszony és Ézsiás
István emeritus jászkapitány, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyi földbizottságának
elnöke kíséretében vonultak fel a színpadra
a viseletbe öltözött fiatalok, hogy méltóképpen adhassák át a város lakosságának szimbolikusan az új kenyeret, melyet Kiss Gábor
esperesplébános, érseki tanácsos áldása és
ünnepi gondolatai után ünnepi szónokunk
Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Közgyűlés elnöke vágott meg. A kenyérátadási ceremóniát Tóth Julianna Szent
Istvánt idéző népi éneke zárta le. Ünnepi beszédében Kovács Sándor méltatta az államalapító Szent István királyt, a kor kiemelkedő
uralkodóját, s szólt a magyarok összefogását
szimbolizáló kenyérsütésről, mely Szolnokon
(folytatás a 4. oldalon)
zajlott éppen.
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület július hónapban négy alkalommal tartott
ülést. A képviselők által hozott döntésekről az alábbiakban nyújtok rövid összefoglalót.
2015. július 2.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntéseihez kapcsolódó előterjesztések során az alábbiakról határoztak:
A Gondozási Központ bútorbeszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárásban az érvényes ajánlatok közül az AVA-PACK Ipari
és Kereskedelmi Kft.-t hirdette ki nyertes ajánlattevőnek nettó
22.990.000 Ft-os ajánlatával, és megállapította a második legkedvezőbb ajánlatot tevő céget is.
A sárga iskola felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban az érvényes
ajánlatok közül a Boros és Sánta Kft.-t hirdette ki nyertes ajánlattevőnek nettó 17.000.000 Ft-os ajánlatával, és második legkedvezőbb
ajánlattevőt is jóváhagyott.
A Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola fenntartói és működtetői jogának az Egri Főegyházmegye
részére történő átadás-átvételéhez, valamint az iskola által használt
ingatlanok és ingó dolgok használatára vonatkozó köznevelési feladat
ellátását szolgáló haszonélvezeti jog alapító szerződés előkészítéséről döntöttek a haszonélvezeti jog ellenértékének megállapítását követően.
A képviselő-testület elfogadta a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
2015. első féléves tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően.
A testület megtárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási
Bizottság által véleményezett gazdaságfejlesztési és településüzemel
tetési feladatok hatékonyabb ellátására vonatkozó javaslatokat.
Támogatta az ezirányú törekvéseket, és egyben felhatalmazta a polgármestert a hatékonyabb feladatellátás érdekében szükséges intézkedések megtételére.
Elfogadták a Helyi Esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról
szóló előterjesztést.
Zárt ülésen településfejlesztési célból döntött Jászfényszaru külterületén található szántó ingatlan vásárlásáról.
Jóváhagyták az Arany János utca 23. és 26. szám alatti önkormányzati bérlakások bérbeadására vonatkozó felhívás közzétételét.
2015. július 16.
Közbeszerzési napirendek között az alábbi döntéseket hozták:
A „Local Agenda 21 program” elkészítéshez nyertes ajánlattevő
kijelöléséről és forrás biztosításáról határoztak, mely szerint nyertes
ajánlattevőként az Envecon Kft.-t jelölték ki, az ajánlatban szereplő
bruttó 1.498.600 Ft figyelembe vételével.
„Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola Jászfényszaru, Szabadság út 32. és a Jászfényszaru Város Óvodai
Intézménye Jászfényszaru, Hunyadi út 2. szám alatti épületének
nyári karbantartási, felújítási munkálatainak elvégzéséhez festés,
bútorkészítés és parkettacsiszolás és lakkozás” tárgyú beszerzéshez

Dr. Zsámboki Gabriella, klinikai főorvos
Semmelweis Egyetem Pulmanológiai Klinika
Köszönetünket fejezzük ki dr. Zsámboki Gabriella főorvosnak a
jászfényszarui betegek gyógyítása érdekében végzett gyógyító munkájáért.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

nyertes ajánlattevő kiválasztása és forrás biztosítása során épületfestés munkáinak elvégzésére a Rezes és Társa Kft.-t az ajánlatában
megjelölt bruttó 2.310.765 Ft figyelembe vételével, bútorkészítésre
a BOSERÉP Kft.-t az ajánlatában megjelölt bruttó 1.318.031 Ft figyelembe vételével, parkettacsiszolás és lakkozás munkálatok elvégzésére a BOSERÉP Kft.-t az ajánlatában megjelölt bruttó 693.420 Ft
figyelembe vételével jelölte ki, és az önkormányzat 4.322.216 Ft-ot
biztosított a Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ költségvetésében a karbantartási feladatok végrehajtására.
A Városháza tetőtéri ablakainak hővisszaverő fóliázására költségvetésében nettó 233.479 Ft összeget biztosított.
Jóváhagyták a Penta-Klíma Kft. Városháza és Régi Kaszinó étterem hűtő-fűtő berendezéseinek távfelügyeletére vonatkozó ajánlatát nettó 281.400 összegben.
Kijelölték a Deák Ferenc úti Egészségpark és az 1757/2 helyrajzi
számú ingatlan közvilágítás hálózat bővítésének kivitelezésére mely
cégektől történjen az ajánlatkérés.
Elfogadták az Egri Főegyházmegyével – a Jászfényszarui IV. Béla
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által használt ingatlanok és ingó dolgok használatára vonatkozóan – kötendő köznevelési
feladat ellátását szolgáló haszonélvezeti jog alapító szerződést, és felkérték Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert annak aláírására.
Határozatot hoztak a kéttannyelvű oktatással kapcsolatos szóbeli
tájékoztatás elfogadásáról.
A képviselők egyhangúlag jóváhagyták Jászfényszaru Város Tele
pülésfejlesztési Koncepcióját.
A képviselő-testület határozatba foglalva nyilvánította ki azon
politikai akaratát, hogy a vállalkozások beruházásösztönző és
munkahelyteremtő programjáról koncepcionális rendelettervezet
kerüljön előkészítésre. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy külső szakértőket vonjon be a tervezet anyagi
és alaki jogszabályoknak megfelelő vizsgálatára, mely vélemények
ismeretében a képviselő-testület a rendelet tervezetét jóváhagyásra
tűzze napirendre.
A képviselő-testület az Otthonteremtés önkormányzati támo
gatásáról szóló rendelettervezetet, valamint a Talentum Szakképzési Ösztöndíj Programról szóló rendelettervezetet első fordulóban
megtárgyalta. A magasabb szintű családtámogatási jogszabályok, valamint a megfogalmazott vélemények figyelembe vételével kiegészített
rendelettervezeteket jóváhagyás érdekében napirendre kell tűzni a
következő évi koncepció tárgyalásával egyidejűleg.
A Sportpálya villamos teljesítmény bővítés költségére költség
vetésében bruttó 342.900 Ft összeget biztosítottak.
Elfogadták a 2015/2016. tanévben induló óvodai csoportok
számának, csoportlétszámoknak, továbbá a szükséges óvodapedagógusi létszám meghatározásáról szóló előterjesztést, és további 2
fő óvodapedagógusi állás teljes óraszámban való alkalmazását hagyták
jóvá.
Határoztak a Jászfényszaru Városfejlesztő Kft. könyv szerinti értékkel bíró eszközeinek tárgyában, mely eszközök a Jászfényszarui
Közös Önkormányzati Hivatal, illetve a GAMESZ tulajdonába kerülnek.
Zárt ülésen településfejlesztési célra Jászfényszaru külterületén található több ingatlan vásárlásáról döntöttek, egyben felhatalmazták
a polgármestert, illetve az alpolgármestert áralku lefolytatására és
adásvételi szerződés megkötésére.
Néhány belterületi ingatlan vonatkozásában pedig felhatalmazták a
polgármestert ingatlanszakértői értékbecslés kérésére.
2015. július 23.
Közbeszerzési napirendként elsőként a „Startmunkával a biztonságos közösségi közlekedés erősítéséért Jászfényszarun” című 2015. évi
STARTMUNKA kistérségi mintaprogram keretében térkő készítésére alkalmas betonfelület és fóliasátor kialakításához szükséges
többletanyagok beszerzéséhez nyertes ajánlatevőként a Téba TÜZÉPet jelölte ki az ajánlatában szereplő bruttó 393.725 Ft figyelembe vételével, meghatározva a második legkedvezőbb ajánlatot tevő céget is.
(folytatás a 3. oldalon)
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Diákmunka Jászfényszarun
Jászfényszaru Város Önkormányzata az idei évben is lehetőséget biztosított a dolgozni vágyó fiatalok számára diákmunka keretein belül.
A nyári diákmunka 2013 nyarán központi kezdeményezésre indult
először városunkban.
A nagy igényre és érdeklődésre való tekintettel, a tavalyi évhez hasonlóan idén is a munkaügyi szervezetnél megnyílt pályázati lehetőséget kihasználva, összesen 4.612.982 Ft-ot fordított az önkormányzat
a diákok alkalmazására. Az idei év nyarán mintegy 47 fő került foglalkoztatásra két turnusban, napi 6 órában. A diákok városunk számos
területén végeztek értékes munkát. Több csoportban, több helyszínen
párhuzamosan folytak a munkálatok. Egyes diákok a Cserkészházban
végeztek felújítást ablakok és ajtók festésével, valamint az udvar körbekerítésével, amíg mások az önkormányzat fenntartásában lévő ingatlanok udvarait és belső tereit tették szemet gyönyörködtetővé. Néhány
diák az Egészségház dolgozóinak technikai munkáját segítette. A fiatalokat nagy örömmel fogadták a megújuló Gondozási Központban
is, ahol a diákok felpezsdítették a bent lakók életét felolvasással és
kártyázással, valamint életútinterjú készítésére is lehetőségük nyílt. A
Start munkaprogram mezőgazdasági életébe bekapcsolódva közreműködhettek a napi feladatok ellátásában a munkára jelentkezők. Sok
segítő kéz akadt a város egyéb feladataiban is, közreműködtek a fásítási
program, valamint a komposztáló edények adatrögzítésében. Rendhagyó módon portaszolgálat működött a földszinten, segítve a hivatalba
érkező lakosokat a tájékozódásban, valamint az ügyeik gyorsabb intézésében. Alkalom adódott arra, hogy a Teaház életében és programjaiban is részt vegyenek, segítve ezzel a Teaház szakembereit, ötleteikkel
gazdagítva a tervezés alatt álló munkálatokat.
Városunk oktatási és nevelési intézményeiben is kiemelkedő munkát
végeztek az ott dolgozó fiatalok. A Kisiskola termeinek festés utáni
visszarendezésében működtek közre, valamint a város óvodai intéz-

ményeiben történő felújítások kapcsán végeztek számottevő munkát.
A diákmunka program elsődleges célja volt, hogy a diákok hasznosan
tudják eltölteni a szünidőt, közelebbről beleláthassanak a munka világába, amely segítségükre lehet a későbbi pályaválasztásban is. A munkanapok jó hangulatban teltek, sok nevetéssel és élménnyel gazdagodtak a dolgozó fiatalok. Mind a kettő turnus végén közös főzéssel zárták

az itt eltöltött hónapot, felelevenítve a mindennapi nehézségeket és
örömöket, amelyeket a munkanapok alatt szereztek. Ezúton is szeretnénk megköszönni az önkormányzat, a programvezető és valamennyi
intézmény vezetője, dolgozója együttműködését és támogatását, mel�lyel segítették a jászfényszarui diákok munkához jutásának lehetőségét,
és az abban való helytállását. A diákmunkások nevében: Kis Klaudia

Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 2. oldalról)
A 16/2015.(VII. 24.) számú önkormányzati rendelet megalkotásával módosították az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló 24/2011.
(XII. 15.) önkormányzati rendeletet.
A képviselők megtárgyalták a Fényszaruiak Baráti Egyesületének
kérelmét, és támogatták az egyesület dokumentumainak archiválásához és elhelyezéséhez helyiség biztosítását, melyhez a szükséges
átalakításokat követően biztosítani kell a működési feltételeket.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete elfogadja a Fényszaruiak
Baráti Egyesületének azon kezdeményezését, amely a Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár előtti park köztéri oszlopórával történő ékesítését indítványozta.
A közszolgálati dolgozók illetményváltozására vonatkozó előterjesztést a Koordinációs és Stratégiai, valamint a Pénzügyi, Ügyrendi és
Civilfinanszírozási Bizottság is megtárgyalta, és a képviselők támogatták a bizottságok javaslatát, hogy 37. 000.000 Ft kerüljön céltartalékba, melynek felosztási elvéről a bizottságok elnökeivel együttműködve az intézményvezetőkkel közösen egyeztessenek.
Határozatot hoztak a Jászfényszaru Városfejlesztő Kft. tárgyi eszközeinek értékesítésére vonatkozó javaslat tárgyában, egyidejűleg
megemelve a GAMESZ költségvetési előirányzatát bruttó 401.320
Ft-tal.
A képviselő-testület a Magyar Katolikus Egyház Egri Főegyházmegyéjével megkötött Köznevelési feladat ellátási szerződés 20.
pontjában foglaltak alapján jóváhagyta a Jászfényszarui IV. Béla
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartására és
működtetésére vonatkozó oktatási és nevelési megállapodást. Felhatalmazták Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, hogy az
Oktatási és nevelési megállapodás aláírása érdekében szükséges további egyeztetéseket, tárgyalásokat lefolytassa.
A képviselők támogatták a Jászfényszarui Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat által 2015. július 25-én megrendezésre kerülő Családi napot 100.000 Ft-tal.

Zárt ülésen
· Titkos szavazással az augusztus 19-i városi ünnepségen átadásra
kerülő kitüntetésekről döntöttek.
· A Jászfényszaru Város Óvodai Intézménye óvodavezetői állás betöltésére meghirdetett pályázatra beérkezett pályázatot elbírálva
Ácsné Csontos Mária pályázót 2015. augusztus 1. napjától 2020.
július 31-ig megbízták a Jászfényszaru Város Óvodai Intézménye
óvodavezetői munkakörének betöltésével, illetve óvodavezetői fe
ladatok ellátásával.
2015. július 30.
Első napirendként a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatait
tárgyalták meg:
· Jászfényszaru Város Önkormányzata a „bicikliút tervezés” tárgyában kiírandó hirdetmény nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, valamint a meghívandó
ajánlattevőket hagyta jóvá.
· A Belügyminisztérium által nyújtott közlekedésfejlesztési támogatás felhasználása érdekében tárgyalták meg a „tervezéskivitelezés” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, melyet 3 rész ajánlattételi lehetőségként hagytak jóvá: a
Belterületi utak felújítására (az utak alatti vízvezetékek cseréjére,
az utak melletti járdák felújítására, az Egészségház parkoló bővítésére, a buszmegállók modernizálására), a Sóstó dűlő útalapjának
elkészítésére, és a Boldogi út felújítására.
A képviselő-testület elfogadta a JNSZ Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. Jászfényszaru Város Önkormányzata
üzletrészének névértékén történő megvásárlását.
A képviselők a Jászfényszaru Város Településrendezési Eszközei
részterületekre szóló módosításának megrendeléséről döntöttek a
VÁTI árajánlata jóváhagyásával.
Dr. Voller Erika
jegyző
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Megélni magyarságuNkat, összetartozásunkat
Augusztus 20-ai ünnepség Jászfényszarun
védőnő érdemesült, míg a Köszönet az évekért kitüntetést Karizsné
Csontos Terézia vehette át. Szűcsné Jáger Magdolnának és Fábián Istvánnak tárgyjutalmat adott át polgármesterünk. Büszkén tapsoltunk
Mezei Zsoltné Farkas Paulának is, aki a Nemzeti Tanévnyitón Balogh
Zoltán minisztertől veheti majd át a Trefort Ágoston-díjat, melyet az
oktatási ügyekért felelős minisztérium mindössze 15 pedagógusnak
adományoz hosszan tartó kiváló munkájáért.

Fotó: Karizs Evelin

(folytatás az 1. oldalról)
Ezt követően a Jász bandérium zenekar ifjú tehetsége, Horváth Áron
selyemcsárdás cimbalomszólóját hallhatta a közönség, melyet Horváth
Levente nagybőgővel és Dudás Olivér brácsával kísért.

Fotó: Karizs Evelin

A gazdák ünnepe. A fogadás résztvevőinek egy csoportja

Fotó: Jenes Fruzsina

A Bikini Jászfényszarun

A II. Művésztelep kiállításának megnyitóján

Fotó: Karizs Evelin

Fotó: Karizs Evelin

A tűzijáték fényei

Fotó: Glonczi Rudolf

Ünnepi műsor

Mezei Zsoltné Farkas Paula

A hagyományos városi kitüntetés
átadó ünnepségen Langó Péter régész, történész díszpolgárrá avatását
jelentettünk be, melynek átadására
a kitüntetett külföldi útja miatt a
következő nemzeti ünnepünkön
kerül sor. Megható pillanat volt,
amikor a Jászfényszaruért érdeméremmel kitüntetett Golf együttes
tagjai és hozzátartozói sorakoztak
a színpadon és őket utódaik, Mészáros Kata és Hornyák Boglárka
furulyaduettel köszöntötte. A Jászfényszarun a köz szolgálatáért kitüntetésre idén Fózer Tibor Pálné

Lokita István, testvértelepülésünk, a kárpátaljai Gát polgármestere,
megköszönte városunk minden lakosának, hogy adományaikkal segítették a település nehéz sorban lévő gyermekeit.
Az ünnepség a városi énekkar műsorával zárult, amelyben Farkas
Zsolt szólóénekével azonosulva tehettünk hitet hazaszeretetünk mellett.
Az emelkedett pillanatok után a gasztronómiáé lett a főszerep. Helyi
termelők és a Start munkásai helyi termék kiállításán kóstolhattak is
az érdeklődők. A vásárosok utcájában pedig kedvükre nézelődhettek
és fogyaszthattak finomságokat. A gyermekeknek Kiss Andrea kézműves foglalkozással segített múlatni az időt. 20 órakor a Bikini együttes
koncertjére már teljesen megtelt a tér. A nagyszerű hangulatot a látványos tűzijáték koronázta.
Köszönjük a szervezésben közreműködő rendőrök, polgárőrök,
közterület-felügyelők, GAMESZ-dolgozók, Start munkások, diákok,
művészeti csoportok és szólisták, valamint a hivatal és a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár munkatársainak, hogy segítették a
programok zökkenőmentes megvalósítását, lebonyolítását. Reméljük,
hogy a Jászfényszaru Város Önkormányzata támogatásával megvalósult ünnep segített minden jelenlevőnek méltóképpen megélni a hatáKatinka
ron túl is átnyúló magyar nemzethez való tartozását.
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A kitüntetettek tablója
Augusztus 19-én a városi ünnepségen került sor a helyi kitüntetések átadására. Az alábbiakban
közöljük az elismerésben részesültek fotóját és a nyilvánosan elhangzott méltatást.
GOLF együttes
A GOLF együttes, melynek alapító tagjai
voltak Mészáros László, Nádudvari László,
Ézsiás Sándor és Mészáros László, ebben az évben ünnepelte megalakulásának negyvenedik
évfordulóját. Ebből az alkalomból az együttes
jubileumi koncertjén az önkormányzat megbízásából a polgármester asszony már bejelentette a képviselő-testület döntését a Jászfényszaruért kitüntetésben való részesülésükről, hogy a
koncert révén minél többen értesülhessenek a
település legnagyobb elismerésének odaítéléséről szóló döntés híréről.
Az együttes az 1976-ban rendezett Ki mit
tud?-ra is benevezett, ahol a megyei döntőn dobogós helyezést ért el. Megalakulásától kezdőA képen balról jobbra: Ézsiás Sándor, Harnos Miklós, Laczkó Lajos,
dően hozzájárul Jászfényszaru lakóinak közösMészáros László, Hornyák Péter. Fotó: Jenes Fruzsina
ségépítéséhez, kulturális életének fejlesztéséhez,
a hangszeres könnyűzene népszerűsítéséhez, hiszen a jótékonysági FÉBE-bálokon többször fellépett a zenekar, valamint a Nyárbúcsúztató nosztalgia koncerteken is. Reméljük, hogy az együttes
továbbra is folytatja tevékenységét hozzájárulván településünk zenei életének fejlesztéséhez. Ezzel is segítve gyermekeink, fiataljaink igényeinek
felkeltését a zene és éneklés tanulására és gyakorlására. Ezen a helyen köszönjük meg hozzátartozóiknak is, hogy munkájukat és szabadidejüket
háttérként biztosították. A GOLF együttes tagjai méltók a Jászfényszaruért kitüntető emlékéremre.

Karizsné Csontos Terézia
A középiskolát befejezvén számítástechnikai tanulmányokat folytatott, amely még abban az
időben úttörő vállalkozásnak számított. A mindig kiváló tanuló Terike a Kalapgyárban kezdte
meg munkáját, ahol az igazgató titkárnőjeként, bizalmi állásban dolgozott.
Ebben az évben lesz negyven éves a jogviszonya, amelyet a Kalapgyárat követően végig a
GAMESZ vezetőjeként folytatott. Megbízható, precíz, szigorú, takarékos vezetői tevékenységét
a Jászfényszarun a köz szolgálatáért kitüntetés is elismerte 2012. évben. Munkájával hozzájárult
Jászfényszaru fogathajtó pályájának létrehozásához, a város parkjainak ápolásához, az intézmények színvonalas ellátásához.
A településünk fejlődése érdekében kifejtett több évtizedes munkája alapján méltó a Köszönet az évekért kitüntető díjra.
Szűcsné Jáger Magdolna
A kiváló közösségi ember egész életében a jászfényszaruiak munkavállalásának segítésében, a
helyi ipar fejlesztésében, a helyiek mind nagyobb számban történő ipari munkahelyeken való
elhelyezkedésében tevékenykedett. Munkáját a Jászfényszaruért kitüntetés koronázta 2011. évben. Ebben az évben négy évtizede, hogy Jászfényszaru szolgálatában áll, amely még reméljük,
hogy sokáig így lesz. Szűcsné Jáger Magdolna a Samsung alapítása óta sokat dolgozott azért,
hogy Jászfényszaru önkormányzata és a Samsung együttműködése töretlen és virágzó legyen.
Önkormányzatunk ezért tárgyi jutalomban részesíti.
Fábián István
Fábián István a Samsung alapítása óta itt dolgozott.
Pragmatikus mérnöki gondolkodásával hozzájárult a Samsung Electronics Magyar Zrt.
jászfényszarui gyárának fejlesztéséhez, épületegyütteseinek bővítéséhez, és így Ipari Parkunk
legnagyobb szereplőjének helyben történő terjeszkedéséhez. Bízunk abban, hogy kapcsolata továbbra is fennmarad Jászfényszaruval, és ötleteivel, tanácsaival segíti városunk ipari fejlődését.
Tevékenységét önkormányzatunk tárgyi jutalommal ismeri el.

Fotók: Karizs Evelin

Fózer Tibor Pálné
A tősgyökeres jászfényszarui Marika kizárólag tanulmányai időszakára hagyta el Jászfényszarut. Főiskolai tanulmányait követően településünk egészségügyének szolgálatába állt, valóban a
lakosság egészsége megőrzéséért, a babák, gyermekek és anyák védelmére szenteli életét mindamellett, hogy kiváló közösségi ember. Tagja a Szociális Egészségügyi Oktatási- és Vallásügyi
Bizottságnak, ahol több évtizedes tapasztalatát itt is kamatoztatja. A drámatáborok védő nénije,
az egyházi és a jászfényszarui kórus tagja. A Jászfényszarui Római Katolikus Egyházközösség is
mindig számíthat munkájára az önkormányzati megbízatások mellett. Fáradhatatlanul szervezi
a szűrővizsgálatokat, az egészségre nevelés kiváló mestere. Példás családanya, akire felmenői is
bizton számíthatnak. Több évtizedes elhivatott védőnői és közösségi munkája alapján méltó a
Jászfényszarun a köz szolgálatáért kitüntető díjra.
Fózer Tibor Pálné

Karizsné Csontos Terézia

Szűcsné Jáger Magdolna
és Fábián István
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A jászfényszarui új Gondozási
Központ adományban részesült

2015. év szelektív hulladékgyűjtés
időpontjai, lomtalanítás!

„Mint a zivatarban elázott veréb
szív suttogja, halkan kell a segítség,
Aki egyedül él, nincsen támasza,
minden kis segítség lehet vigasza!

Az elmúlt hetekben többször is jelentős problémát okozott a településen a szelektív hulladékgyűjtő kuka elszállítása. A közszolgáltatást
végző cég, a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 2015-re fix időpontokat állapított meg a Jászfényszaruról történő elszállítási napokra, melyek nem
minden esetben jelentenek kéthetente történő elszállítást, ugyanis a
cég havi 2 alkalmat, azaz a hónap 2. és 4. szerdáját jelölte meg szállítási időpontnak. 2016-os évre már megkezdtük az egyeztetéseket a
céggel a szállítási időpontok racionalizálására, egyszerűsítésére. A cég
hulladékszállítási naptára (elérhető a www.hkft.hu oldalon a Járatterv
menü alatt) szerint 2015-ben a hátralévő szállítási napok az alábbiak:

Összefogtak ezért lelkes emberek,
aki ilyet átélt mind segítenek,
mert embernek lenni nagyszerű dolog,
tudnak segíteni, ettől boldogok!”
2015. árpilis 19-én Stratégiai Együttműködési Megállapodást írt alá
Jászfényszaru Város Önkormányzatának nevében Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester és Hyun Jun Jung, a Samsung Electronics Magyar Zrt. elnöke. A megállapodásban megfogalmazott társadalmi
szerepvállalás és együttműködés eredményeként 2015. júniusában
az új Gondozási Központ fejlesztéséhez hozzájárulva 123 darabból álló Samsung termékcsomag került átadásra. Ezen adomány
nagy segítséget jelent az intézmény technikai fejlesztéseinek biztosításában, tekintettel arra, hogy a korábbiakban igen elavultak voltak.
Az önkormányzat támogatásával idős emberek szükségleteinek javításán dolgozik jelenleg is az intézmény. A felajánlás lehetőséget
teremet arra, hogy a központ szolgáltatását bővítse az igénybevevők
részére, biztosítva ezzel a szociális, testi, szellemi állapotnak megfelelő
egyéni bánásmódban való részesítést.
Kis Klaudia

Hónap

1. szállítási nap

2. szállítási nap

szeptember

9.

23.

október

14.

28.

november

11.

25.

december

9.

23.

A 2015. évben a lomtalanítás időpontja Jászfényszarun:
2015. november 7. szombat.
Urbán Csaba projektiroda munkatársa,
környezetvédelmi és közbiztonsági referens

Folyamatban a hulladékgazdálkodási projekt lebonyolítása

Hulladékudvar

Vandaele

IVECO

MTZ

Jászfényszaru város Hatvan városával és egyéb környező településekkel vesz részt a hulladékgazdálkodás fejlesztésére irányuló projektben.
Jászfényszarun ezen pályázat keretei között építik a hulladékudvart a
Corvina utca végén. Az építkezés folyamatban van, 2015 novemberére
tervezik a befejezését. A lakosság részére történő megnyitás előtt a hulladékudvar funkciójáról, használatáról részletes tájékoztatást nyújtunk
a lakosoknak. A projekt keretei között új járművek és gépek érkeztek az
önkormányzat gépparkjába, melyek a hulladékgazdálkodási feladatok
ellátása mellett egyéb önkormányzati feladatokat is el tudnak végezni.
A gépek kiválasztását gondos tervezés előzte meg, szem előtt tartva az
önkormányzati feladatok jelentette igényeket, az alkalmazandó gépek

kapacitásadatait és fogyasztási adatait. Ezek a gépek: homlokrakodó
kanállal és villával ellátott MTZ egytengelyes könnyű pótkocsival,
IVECO típusú ponyvás kisteherautó és egy nagyteljesítményű, önműködő, vontatott Vandaele típusú ágaprító gép. Ezen projekt keretei
közt lett kiosztva a településen minden lakott ingatlanra 1-1 db szelektív hulladékgyűjtő edény (kuka) és komposztáló is. Jászfényszaru
város hulladékgazdálkodásának fejlesztéséről folyamatos tájékoztatást
nyújtunk a helyi újságban és Jászfényszaru város honlapján is.
Kép és szöveg: Urbán Csaba
A Projektiroda munkatársa,
környezetvédelmi és közbiztonsági referens
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NÉPFŐISKOLAI HÍREK
Összefogás a Zagyván innen és a Galgán túl
A Bedekovich Lőrinc népfőiskolai Társa
ság 2012. november 30-án adott be pályá
zatot „Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl – tanórán
kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében” címmel a TÁMOP-3.2.13-12/1
sz. konstrukcióra. A pályázat eredményességéről 2013. október 3-án kaptunk értesítést. A nyertes pályázat azonosító száma:
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0499, az elnyert
támogatás: 17.573.987 Ft. Az adminisztratív
munkák elvégzését követően kezdődtek el a
projektmunkák. A projekt támogatási időszaka: 2014. 01. 01. – 2014. 12. 31.
A program keretében nyolc köznevelési
intézmény – Boldog, Jászágó, Jászfényszaru,
Pusztamonostor – óvodái és általános iskolái
számára biztosítottunk tanórán kívüli tevékenységeket: heti szakkör, havi szakkör, versenyek, vetélkedők, témanapok, témahetek
és tehetséggondozás keretében.
Az előkészítő munkák során minden intézményt felkerestünk, s a nevelők, intézményvezetők igényeinek, elképzeléseiknek
megfelelően alakítottuk ki – pedagógiai
programjaik alapján – az alábbi foglalkoztatási formákat: 4 heti szakkör, 2 havi szakkör,
4 tehetséggondozás, 52 témanap, témahét
(ebben 3 féle tábor), 20 verseny, vetélkedő.
A projekt keretében lehetőséget tudtunk
biztosítani a gyermekek nyári szünidejének
hasznos eltöltésére is, hiszen többek között

táborokat valósítottunk meg: a drámajátékokon alapuló, a hagyományokat erősítő fantázia tábort, napközis tábort és hagyomány és
kreativitás tábort.
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
e projektjét 2014. december végén zártuk,
2015. január végéig került beadásra a záró
szakmai beszámoló és záró elszámolás. 2015.
június 22-i dátummal kaptuk az értesítést,
hogy a pályázatot kezelő szervezet –Emberi
Erőforrások Minisztériuma, Pályázatok Felülvizsgálati Főosztálya – részéről 2015. július 2-án záró helyszíni ellenőrzést tart, kérve
az alábbi eredeti anyagokat, a projektmenedzser (Kovács Béla), a pénzügyi vezető (Bognár Zita), a szervezet aláírásra jogosult képviselője (Kovács Béláné Pető Magdolna) és az
intézmények képviselőinek jelenlétét – akiknek ezúton is köszönjük az aktív részvételét.
1. A teljes projekt dokumentáció (pályázati
adatlap és mellékletei, együttműködési
megállapodások, támogatási szerződés,
változásbejelentők és azok tudomásul
vételét igazoló dokumentumok, támogatóval folytatott levelezés, a tájékoztatással
és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek dokumentumai, horizontális vállalások teljesülését igazoló dokumentumok, szakmai és pénzügyi beszámolók).
2. A szakmai és pénzügyi beszámolót alátámasztó dokumentumok (szerződések:
munkaszerződések/kinevezések és munkaköri leírások, megbízási/szolgáltatási

szerződések és/vagy megrendelők, teljesítésigazolások, eredeti számlák, bérjegyzékek, kifizetést igazoló bizonylatok, egyéb
alátámasztó dokumentumok, szakmai
tevékenységek dokumentumai; indikátormutatók teljesülését alátámasztó dokumentumok).
3. Készpénzforgalom esetén az elkülönített
házipénztár összes bizonylata, pénztárjelentések, pénzkezelési szabályzat, szigorú
számadású nyomtatványok nyilvántartása, elkülönített pénztári analitika stb.
4. A projekt elkülönített könyvelésének bizonylatai (részletes főkönyvi karton, naplófőkönyv, analitikus nyilvántartás).
A helyszíni ellenőrzésre 3 fő érkezett, az
egész napos munka során mindent rendben
találtak. 2015. július 5-én a záró beszámoló
és elszámolás hiánypótlás nélkül elfogadásra
került. A projekt 5 éves fenntartásra kötelezett, így az együttműködő intézményekre
további munka vár.
A projekt sikeres megvalósítása érdekében
a likviditás, a folyamatos működés biztosításához Jászfényszaru Város Önkormányzata –
kérelmünkre – 2.500.000 Ft visszatérítendő
támogatást adott, amely 2015. március 25-én
hiánytalanul visszafizetésre került. A támogatást ezúton is köszönjük.
Kovács Béla
projektmenedzser
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

A II. Magyar üzletember fórum résztvevői Jászfényszarun

A Városháza előtt

A Samsung Smart School előadótermében

2015. augusztus 7-én a II. Magyar üzletember fórum résztvevői érkeztek Jászfényszarura.
A Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony köszöntötte a
Csíkszeredáról, Székelyudvarhelyről és Jászberényből érkezett vendégeket a polgármesteri hivatal tanácstermében.
Ismertette a város történetét és a tervezett projekteket, beruházásokat. Ezután a Samsung Smart School látogatása következett, ahol Gere

Ferenc ismertette az innovatív létesítmény működését. A városi programok után a csoport kilátogatott az Ipari Parkba, ahol Versegi László,
a JIC Kft. ügyvezetője vezette körbe a fórum résztvevőit a Vállalkozói
Házban és az Ipari Park betelepült cégei között.
Bazsó Diána
Marketing munkatárs
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
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XXI. Jász Világtalálkozó

1. kép

3. kép

Fotó: Glonczi Rudolf

Fotó: Tanczikó-Ruis Bea

A redemptio tiszteletére minden évben megrendezésre kerül a Jász
Világtalálkozó. E rangos eseménynek idén Jászalsószentgyörgy adott
otthont, július 18-19-én.
A világtalálkozó előeseményeként zászlógyűjtő kerékpártúra keretében juttatták el a jász települések zászlójukat Jászalsószentgyörgyre,
kifejezve ezzel is a Jászság legnagyobb eseményéhez való csatlakozási
szándékukat. Településünkről ezt a feladatot Varga Józsefné, Varga
Krisztián, Pócsi Katalin és Cserháti Gabriella vállalta.
A rendezvény első napján a szentmisét követően a résztvevő jászsági
és kirajzott települések képviselői a Városházától a Vadasparkig ünnepélyes és hagyományőrző öltözékekben vonultak végig a település
főútján. A felvezető lovasok között láthattuk a Szűcs Mihály Huszár-

2. kép

Fotó: Karizs Evelin

bandérium tagjait (2. kép). A hintók egyikén foglalt helyet férjével
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony (1. kép). Jászfényszaruról közel 50 fős delegáció csatlakozott a gyalogos menethez. A
díszünnepséget Szarvák Imre, Jászalsószentgyörgy polgármestere nyitotta meg. Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium európai
uniós források felhasználásáért felelős államtitkára, Kovács Sándor,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke és Pócs János országgyűlési képviselő ünnepi köszöntőjét követően beiktatásra került
az új jászkapitány, Talált József személyében. A délután folyamán a
nagyszínpadon hagyományőrző csoportok mutatkoztak be, nomád lovas bemutatót, kutyás és csikós bemutatót láthatott a közönség, majd
koncertekkel zárult a nap. Vasárnap a Jász Ízek főzőversenyén Jászfényszarut Csaba János, Johancsik István és Johancsikné Pető Rozália
képviselte, akik marhapörköltet készítettek, mellyel a negyedik helyet
sikerült elérniük.
A jász települések csapatversenyén, a Jász Virtus vetélkedőn a Fényes
csapat tagjai – Kádár Nóra, Sápi Evelin, Fekete Imre, Gulyás Péter,
Zsámboki Richárd és Glöckner Sándor – szépen teljesítették az erő- és
ügyességi feladatokat (3 kép).
Délután folytatódott a hagyományőrző csoportok bemutatkozása,
melyek között ez alkalommal Jászfényszaruról a Városi Énekkar színesítette a programot.
A Hagyományos mesterségek utcáján Szilágyi Dezső fafaragó népi
iparművész képviselte településünket. A Jászsági Piacon Koncsik Béla
méztermelő termékeit és Pető Lászlóné mézeskalácsát és rostélyos kalácsát kóstolhatták meg a vásárlók. Az Iparművészeti Kiállításon Bugyi
István József és Zsólyominé Kiss Mária alkotásai kerültek bemutatásra.
Köszönjük mindenkinek, aki Jászfényszarut képviselve részt vett
ezen a jeles eseményen!
K. E.

Jászsági Vágtán a fényszaruiak

Jászfényszaru színeiben Sík Bettina Pálma versenyzett 2015. augusztus 15-én a Jászberényi Újerdőben szervezett Jászsági Vágtán.
Barna Máté, Borbély Tamás, Ézsiás Barnabás, Mészáros Ádám, ifj.
Pető Ferenc, Szeder Bálint a Kocsitoló versenyen a 12 csapatból az 5.
helyen végzett.

A felvonuláson Bohoni Beáta, Kurunczi Annamária és Móczó Annamária jász lányokként kísérték a Jászfényszaru táblát az első helyi
vágtán. Köszönjük a fiatal versenyzőknek, hogy öregbítették városunk
hírnevét.
Szabó László
Fotó: Karizs Evelin
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Olvasótábor a városi könyvtárban
„Sem a regényeknek, sem az olvasóknak nem használ, ha azt találgatják, rejtőznek-e tények egy mesében. Az efféle törekvés merénylet maga
az elképzelés ellen, hogy a kitalált történetek fontosak lehetnek, holott ez
fajtánk létezésének egyik indoka.”
(John Green)
Ebben az évben, immár 3. alkalommal szervezett a könyvtár olvasótábort egy adott mű feldolgozása kapcsán 12-17 éves korú gyerekek
számára 2015. július 27-31. között.

Idén John Green Csillagainkban a hiba című kötetére esett a választásunk, mert most ez a könyv a legnépszerűbb, ezt olvassa mindenki,
nem mellékesen a témaválasztása is felkavaró, megérinti a kamaszlelket.
A hét programja hasonlóan alakult az előző évekhez, ismerkedéssel, csoportépítéssel indult, majd drámajáték segítségével a táborlakók
ízekre szedték és újraépítették a művet több napon át, délután pedig kézműveskedtek, volt könyvtárhasználati vetélkedő, a könyvből
készült film is beépült a napi programok közé, de készült alternatív
befejezés, és továbbgondolásra is sor került a mű kapcsán, valamint
olvasmányajánló. A tábort Gyuricza Ivett magyartanár, drámapedagógus vezette.
A tábor ebben az évben is ingyenes volt az érdeklődőknek, egyetlen
feltételt kellett teljesíteni: el kellett előzetesen olvasni a könyvet. 10
fő jelentkezett, ami idén is biztosította a meghitt, bensőséges légkört,
ahol bátran lehetett lelki dolgokról, érzésekről beszélgetni, melyek a
könyv olvasása után a gyerekekből kikívánkoztak. Mivel a könyv elég
komoly, komor témákat is boncolgat (gyógyíthatatlan betegség, halál), szükség is van az olvasmányélmény kibeszélésére.
Öröm volt a könyvtáros szívnek a sok lelkes, olvasó kamasz, akik
élményekkel, élettel, rajongással töltötték meg a könyvtárat azon a héten, haza sem akartak menni délutánonként.
Ebben az évben is úgy búcsúztunk: Jövőre, veletek, ugyanitt!
Kép és szöveg: Nagy Ildikó könyvtáros

FÉBE-kirándulás Lengyelországba

Jutalomkirándulás

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete támogatott önköltséges kirándulást szervez Lengyelországba.
A kirándulás célja a testváros Zakliczyn, valamint Krakkó és
környékük megismerése. Látogatás a wieliczkai sóbányába, és
Wadowicében II. János Pál pápa (1920-(1978-2005) szentté avatva 2014) házának megtekintése, illetve Krakkóban múzeumok
megnézése.
A kirándulás időpontja: 2015. szeptember 25-28. (péntektől hétfőig) négy nap.
Útvonal: Jászfényszaru – Zakliczyn – Fasciszowa – Zakliczyn –
Tarnów – Krakkó – Wieliczka – Krakkó – Wadowice – Jászfényszaru.
A kirándulásra még néhány hely lefoglalható, bővebb felvilágosítás
kérhető Tóth Tibornál a +36-30/337-3336 és 06-57/520-114 vagy
06-57/422-871 telefonszámokon. 
Tóth Tibor

Cappuccino szelet sütés nélkül

Hozzávalók: 50 dkg darált háztartási keksz, 10 dkg porcukor, 4 ek.
cappuccino por, 0,5 üvegcse rumaroma, 25 dkg margarin, 2 dl tej, 15
dkg fehér csokoládé, 2 ek. olaj, 1 tk. cukrozatlan kakaópor.
Elkészítés: a darált kekszet egy tálba szórjuk, hozzáadjuk a porcukrot,
a cappuccino port, a rumaromát, a megolvasztott margarint és a tejet.
Alaposan összedolgozzuk. Egy kisebb tepsit kibélelünk sütőpapírral,
és a masszát belenyomkodjuk, majd hűtőbe tesszük. Közben a csokoládét egy tálkába törjük, hozzáadjuk az olajat, és forró vízgőz felett
megolvasztjuk. A kekszes massza tetejére öntjük, elsimítjuk, és azonnal meghintjük a cukrozatlan kakaóporral. Minimum 2 órára visszatesszük a hűtőbe. Amint megszilárdult a csoki, egy éles késsel szépen
Kép és szöveg: Földvári Dorottya
szeletelhető.

Katasztrófavédelmi verseny megyei 2. helyezéséért jutalomkiránduláson vehettünk részt július 21-én Budapesten. Ehhez nagyszerű idő
társult. Először a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér tűzoltóságát látogattuk meg, ahol végigmentünk a kiképzőpályán, amit a tűzoltók
minden hónapban megtesznek. Megnézhettük az edzőtermet is, ahol
erre a nem könnyű feladatra felkészülhetnek. Körbevezettek minket a
szertárban, ahol a különböző típusú tűzoltóautókat nézhettük meg,
majd kipróbálhattuk a Foam 7 tűzoltóautót az állomáson. Megtapasztalhattuk a gyorsulási képességét. A látogatáson több hasonló járműbe
is beülhettünk, és egy régi repülőgép belsejét is felfedezhettük. A következő állomásunk a Tűzoltó Múzeum volt, ahol megismerkedhettünk a tűzoltás történetével. A tárgyak magángyűjteményből származnak. Ez az épület tűzoltóállomásként is szolgál. Utána megtekintettük
a Budaörsi Légimentő Bázist, ahol egy valódi leszállás szemtanúi lehettünk. Itt is beülhettünk és megismerkedhettünk a járművel, valamint
a bázis személyzetével. Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük a
lehetőséget és szervezést a Jászfényszarui Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, valamint a különböző helyszíneken minket fogadóknak és Fábián
Gábornak, aki elvitt minket. Életre szóló élményekkel tértünk haza.
Fábián Alexandra, Johancsik Dóra,
Kotán Csenge, Pál Réka, Rácz Laura
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Egy születésnap margójára
Szinte lehetetlen, hogy a napokban ünnepli Zsámboki László
nyugalmazott általános iskolai tanár 80. születésnapját. Fiatalos,
sportos a mozgása, simán letagadhatna a korából legalább tíz évet.
Húsz éve nyugdíjas, most erről a húsz évről beszélgetek vele születésnapja alkalmából.
Névjegy: Szegény kisiparoscsaládban Palócz Anna és Zsámboki János szülők hatodik, legfiatalabb gyermekeként 1935.
szeptember 10-én született.
Édesapja külhonban is tanulta
a kovácsmesterséget, családalapítás után saját műhelyt nyitott
Jászfényszarun. Általános iskolai
tanulmányait helyben végezte.
A középiskolát Pécsett, a Nagy
Lajos Gimnáziumban kezdte,
majd 1954-ben Hatvanban a
Bajza József Gimnáziumban
érettségizett. Első munkahelye
Zsámboki László
a selypi cukorgyár bérosztályán

volt. Munka mellet a cukorgyár labdarúgócsapata megyei első osztályában játszott. 1961-ben házasságot kötött Dajkó Ida tanítónővel.
Egy fiuk született, Zsolt. 1962-ben felvették a szegedi Juhász Gyula
Pedagógiai Főiskola levelező tagozatára. Itt két tanári diplomát szerzett, először a gyakorlati ismeretek, majd a testnevelési szakot végezte
el. Az iskolai sportban elért eredményekkel sikerült eljutni néhányszor az országos versenyekig. Kivette részét a község sportéletéből, a
labdarúgócsapatban 12 évig játszott. Szervezte a felnőtt női és férfi
kézilabdacsapatokat is, akik megyei szinten játszottak.
A sportnak köszönheted a hivatásodat, hiszen érettségi után autószerelői képesítést szereztél, Budapesten dolgoztál a szakmádban a Pest Megyei Tanács műhelyében. Itt kerestek meg 1961-ben a jászfényszarui tanács és iskola akkori vezetői, hogy gyere haza képesítés nélkül tanítani, és
legyél tagja a helyi labdarúgócsapatnak. Több mint harmincévi tanítás
után 1995-ben nyugdíjba mentél. Könnyű volt máról holnapra lemondani a tanításról, milyen elképzeléssel vágtál neki a nyugdíjas éveknek?
Mindig a sport volt a nagy szerelmem, az életem erre tettem. Ezért
a 34 év tanítás után nem volt könnyű elválni az iskolától. Annál is
inkább, mert majdnem az iskola szomszédságában lakom. Így eleinte
rossz volt a csengőszót és a tornaórákról a sípszót hallani. Ezen a kezdeti nehézségen átsegítettek a kollégák azzal, hogy több sportrendezvényre meghívtak játékvezetőnek vagy segítőnek.
A testnevelést nemcsak tanítottad, hanem magad is művelted. Fiatalos kinézésed, fittséged ennek is köszönhető. Ötven km sugarú körben,
a környező településeken „kerékpáros tanárként” ismernek. Az elmúlt
húsz évben is folyamatosan kerekeztél. Mit nyújt neked manapság is a
rendszeres kerékpározás?
Kezdetben még voltak iskolai kerékpártúrák, és mivel tudták rólam,
hogy legkedvesebb szabadidős tevékenységem, ezekre is meghívtak.
Nekem az elmúlt húsz évben ez lett a legkedvesebb tevékenységem.
Nemcsak azért, mert nagyon egészséges testmozgás, közben lehet gyönyörködni a természet szépségében is. A hét minden napján kerékpározom, ha nincs rendkívüli időjárás, hetente 300-350 kilométert ma
is lekerekezek.

A csoportkép Pusztamonostoron 1959 júniusában készült.
Balról jobbra álló sor: Varga János, Maróti István, Ézsiás István,
Bukó Pál, Kurucz László, Banovics József, Zsámboki László,
Faragó László, Lászlóvári András, Dugonics Sándor. Guggol: Pál László,
Ézsiás Vencel és fia, Pál Ferenc, Mészáros Tivadar, Kiss László,
Salamon Endre, Kis-Pál István.

1958. május 1-jén a kispályás labdarúgócsapat a helyi ÁFÉSZ
színeiben játszott. Balról jobbra haladva: Zsámboki László,
Szabó János (Tiszvárkonyból), Bukó Pál, Kiss László, Palkovics Béla,
Mazács Miklós, Mészáros Tivadar, Zsámboki Miklós.

A csoportkép a jászfényszarui labdarúgócsapat Szolnokon
1965 júniusában a Szolnok Megyei Tanács apparátusának
labdarúgóival játszott meccse alkalmával készült.
Balról jobbra álló sor: Maróti István, ?, Luda László, Keresztesi József,
Molnár Imre. Guggol: Dobák János, Zsámboki László, Zsólyomi János,
Kovács Dezső, Mészáros Tivadar, Zilahi János, Lantos Péter,
Sindely Mátyás (tanács vb. elnök), Szabó László, Szerdahelyi Gábor.

A FÉBE kiadásában, a szervezet 15 éves megalakulásának tiszteletére
az önkormányzat, a Jászfényszaruért Alapítvány és az előfizetők támogatásával jelent meg Jászfényszaru diáksportjának története című könyved, melyben összegezted mintegy negyven év helyi sikereit, eredményeit. Mire gondolsz vissza legszívesebben az elért eredmények közül?
Mint minden ember, én is a fiatal koromban tanítványimmal elért
legszebb eredményeikre gondolok legszívesebben vissza. Ezek közül
az 1966-ban rendezett Úttörő Olimpián Boros Magdi első helyezése,
és Tóth Gábor második helyezése, de hasonló szép emlék a Szolnoki
Úttörő Olimpia, ahol három csapattal szerepeltünk eredményesen.
(folytatás a 11. oldalon)
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Egy születésnap margójára
(folytatás a 10. oldalról)
De nem hagyhatjuk ki a fiú tornászaink
nyíregyházi és debreceni országos úttörő
eredményeit sem. Ide sorolhatom a kisdobos
leány tornászokat, akikkel Hódmezővásárhelyen, országos bajnokságon vehettünk részt
1978-ban eredményesen.
Valamint az 1979-ben Békéscsabán megtartott Országos Atlétikai Területi döntőt,
ahol négytusa fiúcsapatunk második helyezést ért el.
Hogyan ítéled meg országosan a diáksport
helyzetét, különösen a mindennapi testnevelés bevezetésének tükrében?
Nagy örömmel vettem tudomásul a mindennapos testnevelés bevezetését. Problémát
látok a feltételek területén. Szükségesnek tartanám a régen jól bevált felmenő rendszerű
versenyek visszaállítását.
Mint volt futballista játékos tudom, figyelemmel kíséred a helyi labdarúgást. Hogyan
látod e sportág jövőjét?
Labdarúgásunk színvonalának emelkedéséhez sokkal nagyobb lelkesedést várunk el, mivel ezt a sportágat túltámogatottnak ítélem.
Sajnos így sem hozták azt az eredményt, ami
elvárható lenne.
Úgy látom, hogy a labdarúgáson kívül sok
más játéklehetősége van a fiataloknak, ezért
nem is veszik komolyan a labdarúgást. Nem
olyan kitartóak. Így a nézettségük is visszaesett. Felnőtt csapatunk tartja régi formáját.
A megyei első, vagy olykor megyei másodosztályban szerepel. Sajnos nincs stabil keret
egyik osztályban sem. Így az eredményesség is
nagyon változó.

Tudom, sok minden érdekel, sok mindent
gyűjtöttél munkáddal és a sporttal kapcsolatban, de a versírás egy másik műfaj. 2003ban a FÉBE négy tagjának tollából született
gyűjteményes verseskötet jelent meg, melyben
több mint száz, többségében helyi személyekhez, évfordulókhoz és a településhez kötődő
versed jelent meg. Honnan fakad a vers szeretete? Emlékszel-e az első rímelő versedre?
Jelenleg is írsz verseket, mi késztet manapság
is versírásra?
Az első rímelő verseim kedves kis tanítványaimhoz, és a kis unokáimhoz köthetők.
Kerekezés közben a természet egy-egy szépsége is versírásra ihlet.
Közzétesszük a saját születésnapodra írt
sorokat, amit saját hitvallásodnak, ars poétikádnak is tekinthető.

„Nyolcvan lettem, ezt is megértem,
De ezért én sokat tettem.
Sosem hagytam el magamat,
Megleltem a jó utamat.”
Vannak-e további terveid a következő húsz
esztendőre?
Ebben a korban az ember már hosszú távra nem tervezhet, de ha egészségem és erőm
engedi, a kerékpározás mellett szeretnék még
barkácsolni, és sok-sok rejtvényt megfejteni.
Nem utolsó sorban még verseket írni.
Az olvasók és volt tanítványaid nevében kívánom, hogy így legyen. Nagyon boldog születésnapot, tanár úr!
Tóth Tibor
Fotók: FÉBE archívum

VIII. Országos Kisdobos Tornaverseny Hódmezővásárhely, 1978. április 4-7.
1978. március 16-án Szolnokon nyert a tornászcsapat, majd Hódmezővásárhelyen is becsülettel
helytállt. A csoportképen középen felkészítő tanáruktól Zsámboki Lászlótól balra:
Tamus Mária, Sugár Judit, Harmath Zsuzsanna, Túróczi Ildikó látható.

1974/75. tanév Járási úttörő-olimpia
Jászberény, 1975.05.13. Atlétikai egyéni
bajnokság I-II. korcsoport csoportkép.
Balról jobbra álló sor: Bathó Györgyi (távolugrás I. hely.), Melegh Mária (kislabdahajítás
I. hely, távolugrás II. hely), Zsámboki László
felkészítő tanár, Dobák Ilona (kislabdahajítás
II. hely), Takács Katalin.
Guggol: Varga Ildikó (60 m I. hely), Both
Béla an.: Alapi Ilona (kislabdahajítás I.
hely, magasugrás II. hely), Mészáros Károly
(távolugrás I. hely, 60 m II. hely), Bisján Éva
(kislabdahajítás I. hely, távolugrás II. hely).

Az iskolai női kézilabdacsapat a 1987/88. tanévben. Balról jobbra álló sor: Kurunczi Andrea,
Berényi Krisztina, Földvári Mónika, Zsámboki László edző, Gyetvai Mónika, Kiss Melinda,
Hegedűs Erzsébet, Kovács Ildikó. Guggol: Dénes Elvira, Luda Szilvia.
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Mesekincstár – Drámatábor Görbeországban
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság drámapedagógiai
táborának résztvevői „Görbeországba” vándoroltak, s Szandán, a
Szandavári diáktáborban keresték és találták meg az emberi értékeket; népmeséket dolgoztak fel a drámapedagógia eszközeivel,
személyiség- és közösségformálási céllal. A Népfőiskolai Társaság
Drámaműhelyének tagjai kiemelt figyelmet fordítottak a települések közötti együttműködések fejlesztésére, kapcsolatok kiépítésére a kistérségben, amely sok éves hagyomány a szervezet életében.
„Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember, s annak
három fia. Sajnos apjuk egyre betegebb lett, így a három fiú elhatározta, hogy addig-addig vándorolnak, míg meg nem találják a következő „érzéseket”, gyógyító kincseket, hátha ezek birtokában visszatérvén édesapjuk meggyógyul: egymás elfogadását (tolerancia, empátia,
szimpátia); emberi értékeket, olyan értékrendszert, amely nem anyagi
alapokon nyugszik, ahol önmagammá válhatok, elfogadnak, hasznos
tagja lehetek közösségemnek.
Elindultak tehát vándorútjukon. Nem váltak szét, mint megannyi
mesében olvasható, hiszen tudták, céljukat csak együttesen érhetik el.
Bár különböző korúak voltak, mindenkinek jutott bőven megoldandó
feladat. Egyikük előreszaladt a vándorúton, mert fürgébb volt, hogy

faluba érkeztek, ahol Marika nénivel találkoztak. Marika néni szívesen látta őket, megvendégelte finom vacsorával, majd javasolta nekik,
maradjanak néhány napig, hátha megtalálják ebben a pici nógrádi
faluban, Szandán a gyógyírt édesapjuknak, önmaguknak pedig boldogságot, békét.
A fiúk elfogadták a vendéglátást, megköszönték a kosztot, s úgy döntöttek maradnak.
Bejárták a falut, megnéztek egy nagyvárost, megmászták a dombokat, letekintettek a várfokról, imádkoztak Mária káponkájánál,
megtisztultak lelkeik a Mária-forrásnál, sokat nevettek, beszélgettek.
Próbatételeik azonban igazán csak ezután következtek. Segítettek a kiskakasnak legyőzni a török császárt, móresre tanították a halász nagyravágyó feleségét, s segítettek nyúlmamának árván maradt gyermekei
nevelgetésében életmódtanácsokkal, testi és lélekbeli gyakorlatokkal.
Lassan azonban úrrá lett rajtuk egy újabb gondolat: Hogyan lehet
édesapánk? Mit tudunk neki vinni hosszú vándorutunkról?

Erdei túra
Mézkóstoló

Állatsimogató
meggyőződjön róla, testvérei biztonságban vannak. Másik fiú feltolta
a dombtetőre öccseit, akik már igen fáradtak voltak. Harmadik pedig
énekszóval lelkesítette a csapatot. A legnagyobbik még arra sem volt
rest, hogy testvérei lelkével foglalkozzék, így a minden esti beszélgetés
megtisztulást nyújtott számukra.
Hosszas barangolás után Visontára jutottak, ahol szemük-szájuk tátva maradt a nagy csodálkozástól, ugyanis villamos áramot termeltek
itt, ami bizony az ő kis viskójukban nem volt ismeretes. Bocskoraikat
kisvonatra cserélték, mert már igen elfáradtak.
Megéheztek, így beköszöntek a Pipis-hegyi méhészhez, aki jó szándékkal, jó szóval, s finom mézzel fogadta őket. Hálásan köszönték
a szíves vendéglátást, de indulniuk kellett, messze még útjuk vége.
Sástón az erdő árnyas fái mellett megpihentek, majd egy takaros kis

A szandai vár ostroma
Elindultak hát hazafelé, s miközben bandukoltak, a következő tapasztalatokat fogalmazták meg: egymás nélkül nem sikerült volna elérni céljukat; mindig segítsük a kisebbet, elesettet; egészséget, boldogságot pénzért nem lehet vásárolni, aki kapzsi és telhetetlen, mindent
elveszíthet…
Hazaérvén ágyban találták apjukat, s hosszasan meséltek neki, hol
jártak, mit láttak, tapasztaltak. Apjuk örömében majd kiugrott bőréből, hogy újra magához ölelheti fiait, akik kiállták a hosszú vándorút
próbáit.
Itt a vége, fuss el véle! Aki nem hiszi, járjon utána!”
(folytatás a 13. oldalon)
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Mesekincstár – Drámatábor Görbeországban
(folytatás a 12. oldalról)
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Drámapedagógiai
Műhelyének tagjai által szervezett komplex táborban 2015. július
13. és július 18. között 40 gyermek (többségében Jászfényszaru, de
követve a jól bevált gyakorlatot néhányan Boldog, Pusztamonostor,
Jászberény, Jánoshida településekről is) s öt felnőtt vett részt. A drámapedagógia mellett a kézművesség, természetjárás, kulturális értékek megismerése, s szórakozás is szerepet kapott. A tábor helyszínéül
Szandát választották. Nagy palócunk, Mikszáth Kálmán elnevezése a
Görbeország nemcsak Nógrádot, hanem a cserháti dimbes-dombos
mesebeli tájat is kiválóan jellemzi. „Nincs még egy szeglete a világnak,
ahol annyira nyilvánvaló lenne, mint itt, a hegyes-völgyes nógrádi tájon, hogy földünkön szétválaszthatatlanul egybeépült a természet, az
emberi munka és a történelem.” (R. Várkonyi Ágnes történész)

rozó, mely dolgok azok, amelyek meg nem vásárolhatóak. Ráhangoló
közös játékok célja a jókedv mellett az együttműködés fejlesztése, tolerancia alakítása, gyakorlása, egymás különbözőségeinek elfogadása.
A Jászságból érkezett gyermekek számára bemutatni a palóc föld jellegzetességeit, mind kulturális, mind földrajzi szempontból. A tábor
zárásaként tervezett előadás célja a szereplés gyakorlása közönség előtt,
a kommunikációs technikák alkalmazása. A drámapedagógiai tábor
szervezői és megvalósítói: Kaszainé Ocskó Györgyi, Nagy Jánosné,

A szandai várrom közelében
Bevetésen a Mátrai Erőműben
A tanulók 3 csoportban dolgoztak, s különböző mesékkel ismerkedtek meg (A kiskakas gyémánt fél krajcárja; Az öreg halász és a nagyravágyó felesége; Egérke piros szegélyes kék kabátja). Miután a meséket
drámás módszerrel feldolgozták, színpadra is állították, s egymásnak,
illetve a helyi közönségnek bemutatták.
Kísérő programokként az oda-vissza úton kulturális, gazdasági értékekkel ismerkedtek: Mátrai Hőerőmű, Méhészet, Mátra Múzeum,
illetve életkori sajátosságaikhoz igazodva egy játszóházba is ellátogattak. Felfedezték szálláshelyük természeti adottságait: Mária-forrás,
vadles közeli dombról; épített történelmi emlékeit: Szandai vár, Mária káponkája, Palóc Múzeum; kikapcsolódtak Balassagyarmaton, a

A Palóc Múzeum kapujában
strandon, illetve a moziban. Bepillantást nyerhettek egy környéken
létrehozott vadasparkban, füvészkertjében pedig a honos növényeket
figyelhették meg.
A szervezők célja – a kikapcsolódás mellett értéket is adni a gyermekeknek: a meseirodalom egy-egy műve által párhuzamot állítani a mai
világ, s a mesebeli minta birodalom között, az értékek hangsúlyozása.
Az önismeret gyakorlása mesékben szereplő negatív tulajdonságok
kidomborításával. Lehet-e minden esetben az anyagi világ meghatá-

Vadasparkban

Közönség
Nagy Lászlóné, Tóthné Klippán Hedvig. A tábor Facebook-oldalán
(Hetedhét határon … Nyári tábor) részletes fényképes beszámolót
találhatnak az érdeklődő olvasók. A program megvalósítását Jászfényszaru Város Önkormányzata is támogatta. Támogatási szerződés
száma: 142/2015. (IV. 15.). A támogatás összege: 500.000 Ft volt,
amelyet ezúton is köszönünk. Kovács Béláné Pető Magdolna elnök,
Kaszainé Ocskó Györgyi titkár
Fotók: Nagy Jánosné
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VIRGONCok a Balatonnál
Július 12-én, vasárnap reggel 55 izgatott
gyermek búcsúzkodott a hatvani vasútállomáson a szüleitől, mikor is befutott az Ezüstpark expressz kék vonata, és ezzel kezdetét
vette a 3. Virgonc tábor.
Majdnem 5,5 órányi vonatozás után érkeztünk meg Keszthelyre, ahol a nagy meleg ellenére is jólesett a városi séta, egészen
a Festetics-kastélyig. Ott a kastély gyönyörűen és korhűen berendezett termei mellett
megtekintettünk a könyvtárat, valamint a

legyező-, a vadászati-, a hintó- és a történelmi
modellvasút kiállítást. A gyerekek az előzetesen megkapott megfigyelési szempontok és
kérdések alapján térképezték fel a látnivalókat. Délután a kastély előtt vártuk a városnéző kisvonatot, mely elrepített bennünket
Gyenesdiásra, a Vadóctanyára. Nóra néni
nagy örömmel fogadta a csapatot, mindenki
pillanatok alatt elfoglalta a szobáját – melyet
a hosszú vonatúton Magdi néni előre beosztott –, megvacsoráztunk, kihirdetésre került

Buli a Balatonban. Mire nem jó egy napozóstég! Sokszor hűsöltünk a langyos vízben

Vitorlázók közelednek a kikötőhöz

Kaptatón a gyenesdiási bánya mellett

a tábor szabályzata István bácsi jóvoltából, és
közkívánatra gyors öltözés után már a Balaton vizében fürödtünk! A táborhelyre visszaérve fürdés és csendes beszélgetés mellett szép
lassan mindenki álomba szenderült.
Másnap délelőtt a helyére került a tábori
zászló, felelevenítettük a vonaton már gyakorolt Virgonc dalt, és mindenki megkapta a
tábori pólót, melyet a Vadóctanya meglepetésprogramján, a balatoni hajókázáson fel is
avattunk. Az ebédet követően életkor szerint
négy csapatra osztottuk a gyerekeket, és négy
állomáson mutathatták be kreatív, sportos,
valamint játékos oldalukat. Julcsival izgalmas
játékokban vettek rész, ahol mind saját magukat, mind társaikat ismerhették meg alaposabban, önfeledt szórakozás mellett. Zoli
bácsi a dartsversenyt, István bácsi és Dénes

bácsi pedig a pingpongversenyt vezette. Velem befőttes üveg díszítésben élhették ki kreativitásukat, vízhez kapcsolódó motívumok
üvegfestése és/vagy szalvéta dekupázsolása
során. Szebbnél szebb alkotások születtek! A
vacsora után eredményhirdetés következett
a délutáni versenyek kapcsán, és kiosztásra
kerültek az első „vasmacskák”, melyet egész
héten gyűjtöttek a táborozók.
Kedden 7 óra előtt indultunk busszal a KisBalatonra, ahol különféle fajtájú madarakkal
és természeti szépségekkel találkoztunk. Megnéztük a Tüskevárból jól ismert Matula bácsi
kunyhóját, és rengeteg érdekességet tudtunk
meg ezen tájvédelmi körzet „életéről” idegenvezetőnk jóvoltából. Ebédre Somogyváron
álltunk meg a Kiskupa csárdában, majd a
Szent László történelmi emlékhelyet jártuk
be. Timi néni izgalmas „előadást” tartott
Szent Lászlóról, még mi felnőttek is tátott
szájjal hallgattuk. A kilátóból csodás panoráma nyílt a környékre. A délután hátralévő
részét Somogyvámoson, a Krisna-völgyben
töltöttük, Magyarország legnagyobb és legszervezettebb öko közösségében. Idegenvezetőnk bemutatta a templomot, valamint
szóban megismerhettük az itt élő emberek
mindennapjait. A vegetáriánus étteremben
több általuk készített főételbe, desszertbe és
üdítőbe kóstolhattunk bele. Esteledésre értünk vissza a táborba, ahol a vacsorát követően a napi vasmacskák kiosztása után szabad
időtöltés vette kezdetét a takarodóig.
Szerdán túrázni indultunk. A Nagymezőre felérve két részre osztódott a társaság, az
egyik csapat erdei útvonalon a Festetics-kilátót vette célba, 235 m magasan, ahonnan
elképesztő kilátás nyílt a Balatonra és a környékbeli falvakra, városokra. A táborozó ifjúság másik fele ezalatt a helyi Lövészklubban
próbálhatta ki magát. Speciális, kézzel készített légfegyverrel kellett öt „nagyvadat” öt lövéssel leteríteni, a szabályok pontos betartása
és kellő fegyelem mellett! A táborozók csillagos ötösre „vizsgáztak”! Miután mindkét csapat részt vett mindkét programon, egy hosszú
séta és a helyi élelmiszerbolt megrohamozása
után kimerülten értünk vissza a Vadóctanyára. Délután a strandon pihentettük testrészeinket, bár az ugrálások közepette nem tűnt
fáradtnak a társaság, még ha az ebédre így is
érkeztünk meg. Lehet, hogy az ebéd utáni
meglepetés fagyi adott erőt mindenkinek?
Vagy az esti – vendéglátóink újabb meglepetése – lézerharc motiválta a gyerekeket? Az estét önfeledt karaokéval zártuk, jobbnál jobb
magyar dalok felelevenítésével.
Csütörtökön elvonatoztunk Tapolcára,
ahol a Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpontba töltöttük a délelőttöt. A központ
megtekintése után végigcsónakáztunk a
tavasbarlangban, majd egy kis pihenőt követően indultunk vissza a vasútállomásra, hogy
folytassuk kirándulásunkat Balatonedericsre. Itt a Gulyás csárdában vártak bennünket
finom ebéddel, majd pár kilométeres sétát a
hátunk mögött tudva érkeztünk meg az Afri(folytatás a 15. oldalon)
ka Múzeumba.
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VIRGONCok a Balatonnál
(folytatás a 14. oldalról)
A múzeumban dr. Nagy Endre híres
afrikakutató, vadász négy évtizedes trófeagyűjteménye található, míg a házat körülvevő parkban hazai és Afrikában honos állatok
tekinthetők meg. A gyerekek érdeklődve
hallgatták végig az előadást és járták be az állatkertet. Az estét a jó időnek köszönhetően
balatoni fürdőzéssel zártuk.

nyugodt Balatont, majd a Cimbaliband koncertjén énekeltük Balázsékkal a számunkra is
ismert dalokat. Többen táncra is perdültek.
A koncert végeztével kapkodtuk a lábunkat,
hogy elérjük az utolsó vonatot Gyenesdiás
felé, feleslegesen. Késett a vonat. De mit csinál egy várakozó virgoncos? Énekel, ami eszébe jut, de leginkább azt, hogy a Balatonnál
hej, jaj de jó, úszik a nyaraló…..!

vagy csapatban, voltak, akik táncoltak, parodizáltak. Színvonalas műsorszámokat láttunk, a lelkes közönségtől hatalmas tapsot
kapott mindenki. Az összefogásért és felkészítésért Julinak jár nagy köszönet! A szereplők megkapták az utolsó vasmacskákat, majd
gyors összegzést követően kiosztásra kerültek
a jutalmak, senki sem távozott üres kézzel. A
heti két szobaszemle során legszebbnek ítélt

Balaton mellett jaj, de jó… – daltanulás a tábor udvarán
Pénteken a nagy melegre való tekintettel már
délelőtt a Diási Játékstrandon hűsítettük
magunkat. Az ebéd utáni pihenőidőt aktívan
töltöttük, Andi néni vezetésével batikoláshoz
készítettük elő fehér kendőinket, kicsik és nagyok lelkesen csomózták, kötözték saját anyagaikat, attól függően, hogy csíkos, vagy körszerű mintát kívántak viszontlátni. Délután 3
óra után újra birtokba vettük a strandot. A
fiúk a strandfocit is kipróbálták, nagy sikerrel. Este az éjszakai túrát kicsit újragondolva
vonatra ültünk, és meg sem álltunk Keszthelyig. A mólón sétálva csodáltuk a hajókat és a

Gyenesdiásra érve még lesétáltunk a partra,
megnéztük az éjszakai látképet. Gyönyörű volt!
Szombaton az előző naphoz hasonlóan
mind délelőtt, mind délután strandoltunk,
déli pihenőidőben a bebatikolt kendőket
bontogattuk Andi néni vezetésével, szigorúan
felnőttek bevonásával. A gyerekek beszélgetéssel, pingpongozással, focizással, tollasozással, pihenéssel töltötték az időt. Sokan utolsó
simításokat végeztek az esti Ki Mit Tud? előadására. És eljött az este, a bemutatkozások
ideje. Sokan készültek produkcióval, voltak,
akik verset mondtak, aki énekelt egyedül

Asztalitenisz házi bajnokság

Az elmaradhatatlan foci

A balatonedericsi Afrika múzeum lépcsőjén
szobák lakói is ajándékban részesültek. Az éjszaka további részében, egészen másnap hajnalig diszkóban múlattuk az időt, egy kis tábortűzzel és közös énekléssel színezve az estét.
Vasárnap eljött a tábor záró napja. Reggeli
után a csomagok összepakolása és a szobák
átadása következett. Még egyszer meglátogattuk a Balatont, ebéd után levontuk a tábori
zászlót, elénekeltük búcsúdalunkat, majd
elköszöntünk Nóra nénitől, a Vadóctanyától, Gyenesdiástól, és a városnéző kisvonattal
meg sem álltunk Keszthelyig. Újabb 5,5 órás
vonatozást követően érkeztünk meg várakozó
szeretteinkhez Hatvanba, és autóztunk haza
Jászfényszarura, csomagjainkhoz.
Egy újabb FANTASZTIKUS, TARTALMAS, ÉLMÉNYEKBEN GAZDAG tábornak lehettünk részesei! A gyerekek és szüleik
nevében köszönöm az áldozatos munkát és
szervezést Lovászné Török Magdolnának,
Bordásné Kovács Katalinnak, Basa Évának,
Fózer Tiborné Marikának, Kotánné Kovács
Tímeának, Jarábikné Sinkovics Andreának,
Bordás Júliának, Kriston Istvánnak, Lovász
Dénesnek és Jarábik Zoltánnak. Mindezek
mellett köszönetünket fejezzük ki Borbély
Ferencnek a csomagok szállításáért és a táborozó gyerekek szüleinek, a természetbeni
hozzájárulásaikért. A tábor segítő anyagi támogatását köszönjük az önkormányzatnak,
az Oktatásért Alapítványnak és a FÉBÉ-nek.
Képek: Lovászné Török Magdolna
Szöveg: Czeglédi Dóra
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Hittantábor 2015
Egyházközségünk, mint minden évben, most is Hittantábort szervezett, ebben az évben augusztus 3-tól 9-ig.
A választás ismét Püspökszentlászlóra esett. Az elmúlt évben is itt
volt a tábor. Püspökszentlászló falurész a Kelet-Mecsekben, a Zengőhegy északi oldalának szűk völgyecskéjében rejtőzik. Gyönyörű természeti környezete és történelmi hangulata népszerű kirándulóhellyé
teszi. A falucskában 32 telek van, jórészt eredeti állapotban megőrzött
parasztházakkal és rendezett udvarokkal. A völgy végében található a
Püspöki kastély és templom, mellette a táborház, ahol a Hittantábor
helyszíne volt.

künk felfrissült a mise alatt, addig a levegő is felfrissült egy csendes
eső által. A mise után megtekintettük a ház mögött elterülő Mária
meditációs sétautat, amely 8 állomást jelenít meg Mária életéből. A
megjelenítések üveglapokból összerakott kompozíciók, a lapok egymásra illesztésével érte el a művész a jelképek kialakítását. A sétaút
bejárása után, visszatérve szálláshelyünkre finom, üstben főzött vacsora várt minket.
Csütörtökökön ismét a táborban maradtunk, és folytatódtak a kedden megkezdett csoportos foglalkozások, illetve lehetőség volt a szentgyónást elvégezni Gábor atya vezetésével.
Ebéd után kitört a számháború, melynek eredménye döntetlen lett a
pirosak és a feketék között (1-1).
Pénteken ismét izgalmas nap várt ránk, hiszen indultunk a Pécs határában fekvő Mecsextrém Parkba. Változatos alpesi kötélpályák, erdei
bob, gokart, lovaglás, lövészet, mászófal, kalandvár, játszóház és még
sok színes program várja az ide látogatókat. Alaposan elfáradva indultunk vissza táborhelyünkre.
Szombaton délelőtt befejeződtek a csoportos foglalkozások, jutott
idő egy gyors sárkányeregetésre is. Ebéd után indultunk Pécsre megnézni Gázi Kászim pasa dzsámiját, vagyis a Belvárosi Gyertyaszentelő Boldogasszony templomot, amely a magyarországi török-iszlám
építészet legmonumentálisabb alkotása, Pécs egyik jelképe, Európa

Indul a tábor
Az indulás augusztus 3-án hétfőn reggel 5 órára volt kitűzve, de kisebb csúszással tudtunk csak indulni. A nagy távolság miatt délután 1
órára érkeztünk meg. Azonnal belaktuk a szállásunkat, és már délután
elkezdődött az első közös program, melyben megalakult 3 csapat a
gyermekekből, illetve mindenki kapott egy „tanácsot”, mire próbáljon
odafigyelni a tábor hetében. Megtörtént a sorsolás, hogy ki kinek az
őrangyala ezen a héten.

Csoportmunka

Mecsextrém
Természetesen titkosan zajlott a sorsolás. Mivel ebben az évben van
a Megszentelt élet éve, az evangéliumi tanácsok (tisztaság, szegénység,
engedelmesség) köré épültek fel a csoportfoglalkozások.
Kedden a táborban maradtunk, és a megalakult 3 csoport különkülön kezdte meg a működését. A tisztaság jegyében szappankészítés,
a szegénység jegyében táskakészítés, az engedelmesség jegyében beszélgetés, játék (kincskeresés, élethelyzetek, szituációs játék) indult. A nap
végét zártuk egy közös filmnézéssel.
Szerdán izgatottan ébredtünk, mivel indultunk az orfűi aquaparkba.
Itt lehetőség volt kipróbálni az úszómedencét, az élménymedencét és
a csúszdákat! Az idő gyorsan telt, és máris indulhattunk vissza, hiszen
Kiss Gábor plébános atyával és Lovászné Török Magdolnával volt találkozónk a Püspökszentlászlón található Életrendezés házában lévő
kis kápolnában. Gábor atya itt szentmisét mutatott be. Amíg a lel-

legészakibb épségben maradt dzsámija. A dzsámit Gázi Kászim 15431546 között építtette. Ma katolikus templomként működik.
Ezután lehetőség volt egy bevásárló sétára a belvárosban, ahol mindenki tudott vásárolni egy egy jelképes ajándékot. A hőségtől igen
elfáradva indultunk ismét vissza a táborhelyre. A vacsora után kezdődött a már sokak által várt esemény, melyen kiderült, ki kinek volt az
őrangyala a tábor hetében.
A napot, illetve a tábort tábortűz zárta.
Vasárnap elérkezett a hazaindulás ideje. Mielőtt elindultunk a hazafelé tartó útra, szentmisén vettünk részt Hosszúhetényben a Szent
Miklós tiszteletére felszentelt templomban. A nagy távolságot ismét
legyőzve délután öt órára szerencsésen hazaérkeztünk! Élményekben
gazdag hetet tudtunk magunk mögött.
Köszönjük a szervezőknek, hogy fáradtságot nem kímélve megszervezték az idei tábort is!
Köszönjük a munkáját azoknak a felnőtteknek, akik önzetlenül
gondoskodtak arról, hogy a finom reggeli, ebéd, vacsora az asztalokra kerülhessen, illetve elvégezték a mosogatás fáradtságos feladatát. A
buszvezetőnknek, aki azon héten a táborozók érdekében legtöbbet
gyalogolt, és az utakon volt a lelkiismeretes őrangyalunk.
Köszönjük a szülőknek, hogy gyermekeiket elengedték a táborba,
pénzt szántak arra, hogy a gyermekek eltölthessenek egy hetet a Hittantáborban! Köszönjük Jászfényszaru Város Önkormányzatának,
hogy hozzájárult a tábor költségeihez.
A táborról készült képek megtekinthetőek egyházközségünk honlapján, illetve Facebook-oldalán is. (http://jaszfenyszaru-plebania.hu)
Kollár Csaba
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Hírek az óvodából
Az óvodák nyári zárása alatt elkészültek a
szükséges karbantartási, felújítási munkák.
A Napsugár Óvodában sor került az öltözők
és a folyosó festésére, valamit szúnyoghálók
felszerelésére, udvarrendezésre. A Szivárvány
Óvoda nagyobb felújítása miatt ki kellett
üríteni az épületet. A csoportszobák, az öltözők, a mosdók és a konyha festése mellett
a csoportszobák parkettaborítását is felújították, csiszolták, lakkozták. A takarításban,
csoportok kiürítésében, csoportrendezésben
segítséget kaptunk a diákmunkásoktól és
az önkéntes munkát vállaló fiataloktól. A
megújuláshoz hozzájárultak kerítésfestéssel a
Samsung önkéntesei is. A gyermekek elhelyezése nem okozott gondot annak ellenére sem,
hogy a Szivárvány Óvoda nem tudott időben
kinyitni. Az óvodát igénylő gyermekeket a
Napsugár Óvoda fogadta.
Földvári Edit · Fotó: Földvári Dorottya

Óvó néni! Óvó néni!
Az óvó néni próbál türelmesen válaszolni, de nem mindig sikerül!
– Mikor lesz fél 11? Délben? – kérdezi B.
– Fél 11 fél 12-kor lesz – jön a pontos
válasz.

· Óvó néni! Kijött az orrom!

Óvodások mondták
a Szivárvány Óvodában
· Óvó néni! Nekem is van olyan zoknim,
mint neked, csak másmilyen!
· Óvó néni! Anya majd vesz nekem egy
igazi felnőttes melltartót, és majd zoknit
teszek bele.
· Óvó néni! Ugye nem létezik Pampusz?
· Óvó néni! Kimegyek mosakodni, mert
agancsos a szám.
· Jaj, óvó néni! Véletlenül csukott szájjal
ettem!

· Óvó néni! Csinálsz belőlem hóembert?
· Óvó néni! Amikor anya hasában voltam,
rólam is készült fénymásolat.
· Óvó néni! Ugye szőlőből lehet mustárt
csinálni?
· Óvó néni! Én meg apasört ittam.
– Milyen, az az apasör?
– Büdös.
Az óvó néni is ember, olykor kezdi elveszíteni a türelmét. És mi kerekedik belőle!
Az egyik kisfiú kb. századszor kérdez már.

· Óvó néni!
Én meg a farsangon lehet, hogy
Tarzan leszek! Az jó ágyékkötött.
Az óvó néni felfordította az asztalt tornához, de majdnem a lábára ejtette. Az
egyik kisfiú megállapítja:
– Te is kezdesz olyan lenni, mint mi.
A mondásokat gyűjtötte:
Földvári Edit

Magyarország a Kárpát-medence területén kijelölt, a világon egyedülálló Pannonökorégió szívében helyezkedik el. Ezért az
itt kialakult életközösségek feltérképezése lényeges feladat. A kisemlősök, mint az egerek,
pockok, cickányok ezeknek az életközösségeknek meghatározó alapját képzik. Élelmet

jelentenek számos szárnyas és szőrmés ragadozó számára. Ezenfelül táplálkozásukkal befolyásolni képesek élőhelyük növény- és állatvilágának összetételét. Az eddigi vizsgálatok
a Jászság északi területeit kevéssé érintették,
ezért az innen történő adatgyűjtést kiemelten
fontosnak találtuk. Hogy képet kaphassunk
a Jászfényszaru közelében elhelyezkedő erdők
kisemlős faunájáról, felmérésünk helyszínéül
a település határában elhelyezkedő Öregerdőt
választottuk, amely része a NATURA 2000
hálózatnak. Az élvefogó ládacsapdákkal végrehajtott vizsgálatot július elején végeztük.
Ennek során a házi egérnél másfél-kétszer
nagyobb testű, sárga torokfoltjáról könnyen
felismerhető sárganyakú erdei egereket sikerült fognunk és megjelölnünk. A megfogott
egyedek 27%-a fiatal (idén született) volt. Az
ivararányt tekintve némileg nőstény többség mutatkozott (53%). Kicsinyek gondozására utaló jel két nőivarú egyed esetében
került feljegyzésre. A testtömegeket tekintve
a legkisebb egyed 11, míg a legnagyobb 48
grammos volt. Összehasonlításképpen egy
házi egér általában 20-25 grammot nyom.

Fotó: Bőti Szilvia

Fotó: id. Márton Mihály

Az Öregerdő sárganyakú egerei

A visszafogási adatokra alapozott becslésünk
szerint ebben az időszakban egy hektárnyi területen 20-25 egér élt az Öregerdőben.
Köszönet illeti a vizsgálatban nyújtott segítségért Bőti Szilviát és id. Márton Mihályt,
közreműködéséért Török Imrét.
Márton Mihály
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Jó tanuló – felkészült túrázó pályázat I. helyezést elért dolgozata
I. rész
A Mi Újság Fényszarun? helyi
lap júniusi számában ismertettük
a Jászfényszarui IV. Béla Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7-8. osztályos diákjai számára
meghirdetett pályázat nyerteseinek neveit.
I. helyezést Barangold be velem a Jászságot! című pályázatával
Szücs Levente Csaba 8. c. osztályos tanuló ért el. A nyertes a június 20-ai tanévzáró ballagási ünnepségen nyereményét az ötletadó
és főszponzor dr. Palla Gábor közgazdász, a FÉBE tagja által felajánlott 25 ezer forint értékű sport- és
turisztikai eszközöket – dr. Palla
Gábor külföldi útja miatt – Tóth
Tibortól, a FÉBE elnökétől vehette át. (Képünkön.) A díjnyertes pályázatot a helyi újság olvasói folytatásokban ismerhetik meg.
A sorozatot gondozza: Tóth Tibor
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Köszöntések
Házassági évforduló

Zsólyomi Imre és Zsólyomi Imréné Dobák Rozália június 27-én ünnepelte 65. házassági évfordulóját, melyhez szívből gratulál családjuk.

Születésnap

BARANGOLD BE VELEM A JÁSZSÁGOT!
A jászok büszkék hagyományaikra, kulturális értékeikre, és nem
utolsó sorban nagyon vendégszerető emberek is.
JÁSZSÁG
A Jászság az Alföld északi részén elhelyezkedő terület.
Természetföldrajzilag az Alföld északi részén, a Tarna és a Zagyva folyók völgyében, az Északi-középhegységtől délre helyezkedik el. Nyugatra a Gödöllői-dombságig, keletre a Tiszáig, délre Szolnokig terjed,
míg északról a Mátra határolja.
A Jászság települései.
A Jászság ma az Észak-Alföld régióhoz, Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez tartozik, azon belül a Jászberényi kistérséghez, ami gyakorlatilag a Jászság tájegységnek felel meg. A kistérséghez (és így a Jászsághoz)
18 település tartozik.
A történelmi Jászság 1876-os megszűnésekor 11 települést foglalt
magába:
Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény, Jászdózsa,
Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jászkisér, Jászladány, Jásztelek.
A történelmi Jászsághoz tartozott pusztákból 1876 óta további négy
település alakult: Jászágó, Jászboldogháza, Jászivány és Jászszentandrás. A történelmi Jászságnak nem voltak ugyan részei, de annak területébe ékelődött további 3 település, melyeket földrajzi és néprajzi
értelemben hozzá tartozónak tekintenek: Alattyán, Jánoshida és Pusztamonostor.
A mai jászsági lakosság és a 13. században a területre beköltözött
iráni (oszét) eredetű jászok között genetikus kapcsolat van. Számos
család leszármazottja az egykori beköltözőknek. A jász lakosság a viharos évszázadok (török hódoltság, Rákóczi-szabadságharc) során soha
nem semmisült meg teljesen. Néhány család mindig itt maradt, tovább folytatva az életet, megőrizve a tájhoz egyre jobban hozzáidomuló kultúrát. A jászok többsége a török időkben is folyamatosan lakta
a Jászságot, időleges és részleges elmenekülései, az egyes községek elpusztulása ellenére. A török idők után is a jász nép folyamatosan őrizte
zártságát, a beköltözőket magukba olvasztották, hasonították.
FOLYTATJUK
Szücs Levente Csaba
8.c osztály

Sok boldogságot kívánunk Mészáros Károlynénak 80. születésnapja
alkalmából.
Lánya, Fia és a Család

Anyakönyvi hírek – Július
SZÜLETTEK: Cserháti Mira (Tanczikó Anna), Nagy Dániel (Serfőző Erika), Pellek Bianka Lilla (Kicska Barbara), Rafael Kamilla (Rafael Mária), Simon Lili (Baranyi Lívia), Török Amira (Németh Dorottya), Varga Rikardó (Varga Mónika).
Házasságot kötöttek: Donkó Zoltán és Lőrik Mónika,
Rózsa Gábor és László Dzsenifer Anita.
ELHUNYTAK: Farkas Béláné Mezei Piroska (77), Jáger Mihályné
Molnár Mária (87), Mészáros Tivadar (55), Nádudvari László (59),
Papp Jánosné Herczeg Margit (90), Török Imre (88).
HELYESBÍTÉS: Előző lapszámunkban a házasságot kötöttek között
szerepeltek Bús Csaba és Lajkó Beáta, akinek a nevéhez egy fölösleges betű
került véletlenül. Szíves elnézést kérek. A szerk.
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„A boldogságtól ordítani tudnék”,
avagy VII. Múzeumok éjszakája a tájházban
A VII. Múzeumok éjszakáján 2015. június 26-án Jászfényszarun, a
tájházban egy estére az 50-es és 60-as évek hangulatát idéztük fel. A díszítés, zene, ételek, programok, ajándékok, nyeremények mind-mind
segítettek minket ebben az időutazásban. A délutánt, mint mindig,
a gyermekeknek szóló programokkal kezdtük: volt diafilmvetítés a

tót kerekítettek az udvaron, az ő jutalmuk zsákbamacska volt, a régi
papírzacskókból olyan régi kedvencek kerültek elő, mint a téli fagyi,
medvecukor, krumplicukor, turista májkrém, limó por. A lekváros
sütemények versenyét Horváthné Karacs Benáta nyerte eperlekváros
piskótatekercs kóla szeletben elnevezésű süteményével. Az utca ez-

Retro divatbemutató

Diafilmvetítés a kamrában

Táncbemutató: szabadon a Rock ’n’ Roll fogságában
kamrában, majd interaktív mesejáték a Tóalmási Titánokkal, közben
similabdát lehetett készíteni a kézműves asztalnál. Ezután csapatok
jelentkezését vártuk a családi vetélkedőhöz. A kérdések, feladatok az
50/60-as évekre vonatkoztak (mesehősök beazonosítása, retró szavak
magyarázata, labdapattogtatás, célba dobás). A vetélkedőt a Körhinta
nevű csapat nyerte meg (tagok: Fábián Alexandra, Rácz Laura, Garas
Alexandra). Közben bakelitlemezről csendültek fel a régi slágerek a
szín alatt berendezett sarokban, ahol fotózkodni is lehetett. A korhű ruhában érkezett lányok és asszonyok pedig vidám divatbemuta-

alatt színpaddá változott, itt rock
and roll táncbemutatót láthattak
az érdeklődők. 16 órától az Alibi
bár pultos lányai is megkezdték az
italmérést, a hagyományos fröc�csel és szörppel várták a vendégeket, közben főtt a bográcsban a
finom paprikás krumpli Agócsné
Zsuzsától és a nyakli Petőné Kati
nénitől. Akinek ezekből nem jutott vacsorára, az zsíros kenyeret
ehetett lila hagymával. A zene
már a vacsora alatt is szólt: Gonda
László és Báder Ernő zenekarával
fergeteges hangulatot csinált, az
Tűzugrás
esti félhomályban többen táncra is
perdültek. A napot a limbóverseny
zárta, a limbókirály Biritz Ádám lett, aki jutalmul egy láda eredeti kisüveges Coca Colát vihetett haza. A gyógyfüvek füstölését követően az
est a tűzugrással zárult, ezalatt Farkas Zsolt énekelt.
A szervezők nevében köszönünk minden felajánlást és önzetlen segítséget a rendezvény lebonyolításához. Ez a nap mindig attól nagyszerű, hogy sok jó ember, sok jó ötletet együtt sikeresen megvalósít.
Bujdosó Katalin és Nagy Ildikó könyvtárosok
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
Fotók: Karizs Evelin

Piskótatekercs kóla szeletben
A VII. Múzeumok éjszakája I. helyezett süteményét Horváthné Karacs Benáta készítette, aki kérésünkre örömmel megosztotta a receptjét. A könnyebb elkészíthetőség érdekében a készítő megjegyzéseivel
tesszük közzé a receptet.
Hozzávalók a piskótatekercshez: 3 tojás, 2 kanál víz, 4 kanál cukor, 5
kanál liszt, 1 késhegynyi sütőpor, 5 dkg margarin vagy egy kanál olaj,
lekvár („én saját eperlekvárt használtam”).
A tojásokat szétválasztjuk, egy kanál vizet a sárgájához, egyet a fehérjéhez adunk.
A fehérjét 3 kanál cukorral kemény habbá verjük. A sárgájához hozzá adjuk a margarint és a maradék cukrot és habosra keverjük. Óvatosan összekeverjük a fehérjével és közben hozzá adagoljuk a lisztet.
Közepes méretű tepsit vajazunk és lisztezünk. A masszát beleöntjük és

előmelegített sütőben készre sütjük. („Az enyémben 15 perc”).
Kóla szelet hozzávalói: 2 tojás, 1 csésze (3 dl-es) kóla, 1 csésze liszt,
15 dkg kakaópor, fél csomag sütőpor, 5 dkg margarin, fél csésze cukor. A hozzávalókat csomómentesre összekeverjük és vajazott, lisztezett, közepes méretű tepsibe a felét beleöntjük és előmelegített sütőben készre sütjük („nálam szintén 15 perc”). Majd ugyanígy a massza
másik felét is.
Miközben a kóla szelet sül, a kész piskótát konyharuhával feltekerjük és hagyjuk kihűlni. Utána lekvárral megkenve újra tekerjük, majd
kb. 1 centis szeletekre vágjuk. Az egyik kóla szeletet szintén lekvárral
megkenjük, ráhelyezzük a piskótaszeleteket, aztán ezek tetejét is megkenjük lekvárral és rátesszük a másik kóla szeletet. Kb. 12 órát hűvös
helyen állni hagyjuk. Szeletelés után porcukorral hintjük.
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Római zarándoklat
Dobák Gábor szerencsi káplán vezetésével
szép zarándoklaton vehettünk részt július elején. Az atyát gondolom, nem kell bemutatnom, hiszen Jászfényszaruról indult az egyházi rend szentségének útjára. A Credo Tours
Utazási Iroda közreműködésével mondha-

volt 2. szentmisénk. Ezt követően a Szent
Ilona által Rómába hozatott Szent Lépcsőn
a hagyomány szerinti módon, térdepelve haladtunk fel a 27 lépcsőfokon. Eközben imádkozva, elmélkedve mélyedhettünk el az Úrhoz való kötődésünkben. Rövid séta vezetett

tom, igen jól szervezett utunk volt. Első külföldi megállóhelyünk gasztronómiai szempontból volt érdekesség, mert Trojaneban a
nevezetes szlovén fánkot kóstolhattuk meg.
Első szentmisénket Gábor atya az ókori római eredetű városkában, Aquileiában
mutatta be. A bazilika lenyűgöző méretei és
bámulatos szépsége maradandó élménnyel
gazdagított bennünket. Következő megállóhelyünk Jesolo volt, ahol alkalmunk nyílt egy
rövid fürdőzésre is a fövenyes tengerparton.
Egy hosszabb buszos utazást követően érkeztünk meg Rómába, ahol a Szent János-bazilikát látogattuk meg. Itt a Lateráni Bazilikában

el bennünket az ókori Rómába, ahol a Fórum
Romanumot, a Kolosszeumot és a diadalíveket (Nagy Konstantinusz és Titusz császár)
néztük meg. Harmadik napunkat teljes egészében Rómának szenteltük. Vatikánban a
Szent Péter-bazilikában meglátogattuk Szent
Péter sírját, a Piétát, és alkalmunk nyílt a
Szent Péter-bazilika altemplomában a Római
Magyarok Nagyasszonya-kápolnát, a magyar
kápolnát is megcsodálni, ahol az oldalfalakat magyar vonatkozású boldogok és szentek domborművei díszítik. Vatikán után a
reneszánsz és barokk Róma megtekintésével
folytattuk utunkat. Rácsodálkoztunk az An-

gyalvárra, majd hídon sétáltunk át a Teverén.
A Navona téren Bernini alkotásában, a Négy
folyó kútjában, ill. a Szent Ágnes-templom
homlokzatában gyönyörködhettünk. Ezt követően a zarándokok a Minerva-szentélyre
épült Szűz Mária-templomban vehettek részt
szentmisén. Róma egyetlen gótikus temploma ma a dominikánusok temploma. Nevezetessége, hogy a templom szentélyében levő
főoltár alatt van eltemetve Sienai Szt. Katalin, a főoltár mellett a feltámadott Krisztus
remek márványszobra pedig Michelangelo
alkotása. A szentmise után a Pantheont látogattuk meg, ahol II. Viktor Emanuel, Olaszország első királyának és Raffaellónak a sírját
is felkerestük. Utunk utolsó szakasza aznap a
Trevi kúthoz, majd a Spanyol lépcsőhöz, aztán pedig a II. Viktor Emanuel-emlékműhöz
vezetett. Rómát elhagyva másnap Orvietóban
álltunk meg, ebben a tufatömbre épült csodálatos városban, melynek gótikus katedrálisa mindannyiunkat lenyűgözött. Lélegzetelállító, mozaikból kirakott homlokzata a
Szűzanya élettörténetének „képeit” jeleníti
meg. Stendhal Itália csodájaként emlegeti az
Orvietói Dómot. Szent Ferenc városában,
Assisiben töltöttük a nap nagyobbik részét,
ahol a Giotto freskóival díszített bazilikát
látogattuk meg, ill. Dobák Gábor atya itt
mutatta be aznap a legszentebb áldozatot.
A zarándoklatunk utolsó napján kerestük
fel Padovában Szent Antal bazilikáját, ahol a
szent ereklyéit is őrzik. A jó hangulatban zajló
buszos zarándoklat alkalmat teremtett a lelki
elmélyülésre is, amiben nagy segítségünkre
voltak a zarándoklatot vezető Dobák Gábor
atya elmélkedései, Úrangyala imádságai is.
Úton hazafelé már a jövőbeli terveket szövögettük, bízva abban, hogy újra részünk lehet
hasonló zarándoklatban. Köszönjük a szerveKép és szöveg: -drkazőknek ezúton is!

Kulturális örökség napja Jászfényszarun – 2015. szeptember 19.

A könyv borítóját a lebontott
Jászberényi Zsinagóga fotója díszíti

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 1999-ben megbízta a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Társadalmi Kapcsolatok
Igazgatóságát (akkori nevén Országos Műemlékvédelmi Hivatal Nemzetközi és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályát), hogy szervezze
meg a rendezvényt. Ezt a koordináló munkát
2013-tól a Belügyminisztérium megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont vette át.
Azóta minden év harmadik hétvégéjén az
országban több száz programra, eseményre
kerül sor. Másfél évtized után a Fényszaruiak
Baráti Egyesülete (FÉBE) 2014. szeptember
20-án nagyszabású ünnepség keretében tartotta meg Jászfényszarun hagyományteremtő
céllal az első Kulturális örökség napját.
A FÉBE, a Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Könyvtárral, mint a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény üzemeltetőjével közösen
rendezi meg a 2015. évi helyi ünnepséget.
A kulturális örökség helyi programja a Kiss
József Helytörténeti Gyűjteménynél, a Somogyi Béla út 24. szám alatt szeptember 19-

én 10 és 18 óra között valósul meg.
A gyűjteményt 10 és 18 óra között bárki
megnézheti, ebben az időben a gyűjtemény
nyitva tart. A templomban 15 órakor kerül
bemutatásra Kiss Erika: A jászsági zsidóság
emlékeiből „Megölte őket a gyűlölet – Őrizze
emléküket a szeret” címmel megjelent könyve.
A szerző szerkesztésében kiadott keményfedeles, 248 oldalas, 128 fotóval tarkított kiadványt dr. Horváth László történész lektorálta.
A könyv megjelenését Jászfényszaru önkormányzata is támogatta.
A szerző Jászfényszaru zsidóságának fellelhető írott anyagát is kikutatta, így e témakörben hiteles információkat, eseményleírásokat
olvashatnak az érdeklődők.
A könyvet a helyszínen 3.500 Ft-ért a
könyvbemutatón résztvevők a szerző dedikálásával megvásárolhatják. Kérjük, vegyen
részt az egy óra hosszára tervezett könyvbemutatón. A könyv a városi könyvtárból is
kikölcsönözhető.
Tóth Tibor
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Nádudvari László
1955-2015

KÖSZÖNET MINDENKINEK MINDENÉRT
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Kovács Nándorné
Luklider Rozália

temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
Külön köszönet az IUSTA temetkezés dolgozóinak.
A gyászoló család
Emlékezés

DEÁK IMRE

halálának 5. évfordulójára, és

ÉZSIÁS SÁNDORNÉ
PÁL ERZSÉBET
halálának 1. évfordulójára.

„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
Emlékezünk

ZSÁMBOKI IMRE
14 éve elhunyt és felesége,

BAGI ANNA
10 éve elhunyt
drága szüleinkre.

„Pihen a két szív, mely értünk dobogott,
pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Mi fájó szívvel csak egyet tehetünk,
míg élünk, rájuk emlékezünk.”
Szerető családjuk

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Segélyhívó szám: ......................................................................... 112
Mentők, orvosi ügyelet: ............................................................... 104
Tűzoltóság: .................................................................................. 105
Rendőrség (Jászberény):............................................................. 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru):................................... (+36) 57/422-138,
...................... mobil: (+36) 70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Palócz Gábor): ................. (+36) 30/513-3312
Egészségügyi dolgozók elérhetőségei:
Dr. Palencsár Csaba ........ (+36) 57/424-113; (+36) 30/462-7976
Dr. Kovács Terézia: .......... (+36) 57/656-681; (+36) 70/567-4335
Dr. Sáfár Csilla: ................ (+36) 57/659-727; (+36) 30/519-5616
Dr. Kocsis András: ............ (+36) 57/655-256; (+36) 30/408-3202
Dr. Kakas Tünde fogorvos: .(+36) 57/424-264, (+36) 70/550-5645
Dr. Tóth Lajos János fogszakorvos ................ (+36) 30/304-7645
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

Emlékezés

BERÉNYI JÁNOS

halálának 10. évfordulójára.
„Azt mondják, az idő gyógyít, ha feledni nem is lehet,
De a bánat, a könnyek mindig kínozzák szívünket.”
Szerető családja

IN MEMORIAM
Dr. László Kálmán (1920–2015)
Szegény paraszti családban 1920.
december 11-én született Jászfényszarun a mozi soron, a mai Bethlen
Gábor utcában. Dr. László Kálmánról gyermekkoromban hallottam először szüleimtől, hiszen közel azonos
korosztályúak voltak. Nem sejtettem,
hogy később személyes kapcsolatba
kerülünk, sőt az a megtiszteltetés ért,
hogy ifjú barátjává fogadott.
Kapcsolatunk 21 évvel ezelőtt kezdődött, amikor elsők között lett tagja a
Fényszaruiak Baráti Egyesületének. A
szülőföld, a szülőhely, a gyermekkor egész életünket meghatározza.
Jászfényszaru, a fényszarui emberek mindig a szíve kiemelt csücskében
szerepeltek, ezért is érezte szükségét, hogy a fényszarui lokálpatriótákat
összefogó szervezethez tartozzon. Kora ellenére fiatalos hévvel és nagy
érdeklődéssel kísérte figyelemmel a szülőfalu, később város fejlődését.
Személyesen találkoztunk a 80. a 85. és a 90. születésnapján, amikor
Cserháti Imre elnökségi taggal együtt hosszasan beszélgettünk vele,
néztük a régi fotókat, és felidéztük a múlt emlékeit. A közbeeső időben telefonon tartottuk a kapcsolatot.
Te voltál egyesületünk doyenje, a legidősebb tagja, mindketten készültünk a decemberi 95. születésnapodra. 2015. május 15-én levelet
írtál nekem, a megszokott régi, de hűséges írógépeddel. Leveled így
kezdődött: „Megható büszkeséggel méltatom azt a fejlődést, amit az
én kedves szülőfalum alkotott ezalatt a 25 év alatt a kultúrában, a művészetben, irodalomban. Hol van már a nádfedeles kis házikó, ahová
az internátusból is epedve mindig visszavágytam. Mindig csodáltam
az éltető napot, ami beragyogja a földet és létrehozza a természetet,
fenntartja a földi világot, és érdemtelenül táplál bennünket”. Ezt
köszönte meg jó tanulással, melyhez a stabil alapot Gusztin Mihály
és Nóge Gyula tanítók adták. Jászfényszaru történetében 1945 előtt
jogi diplomát 1944-ben László Kálmán szerzett először, akinek szülei
fényszaruiak voltak. Tízévi bírói hivatásával is máig egyedülálló. Írtad:
„Nem volt olyan egyszerű elindulni a tanyáról, később egyedül a faluból a legmagasabb osztály felé. Drága jó apám nagy áldozatok árán
taníttatott, vállalta a költségeket, még biztatott is.”
A szülőktől kapott szeretetet adta vissza leányának, fiának és családjaiknak. Ottlétünkkor mindig nagy szeretettel szólt róluk, büszkén
mutatta négy unokájának és három dédunokájának fotóit.
Andrea unokájától jött a szomorú hír, hogy rövid szenvedés után
hirtelen, váratlanul elhunyt.
A mély gyász, amit dr. László Kálmán eltávozásával érzünk, abból a
megérzésből fakad, hogy minden egyénben rejlik valami elmondhatatlan, valami, ami csakis rá jellemző, és ezért teljességgel pótolhatatlan.
Ő is e pótolhatatlanok közé tartozik, nemcsak felesége, családja, hanem városunk lakossága, a FÉBE tagjai számára is.
Július 22-én az újhatvani temetőben katolikus szertartás szerint búcsúztunk tőle, sírjánál a FÉBE elnöke szólt a jelenlévőkhöz. „Búcsúzni
jöttünk egy művelt, nagy tudású, sokat megélt, de szerény és közvetlen
embertől, és most szomorúan álljuk körül utolsó nyugvóhelyét, a sírját. Tudjuk és érezzük, hogy csak a testétől búcsúzunk, s mindörökre
velünk maradnak az emlékek, mosolygós kedves arcának feledhetetlen
Tóth Tibor
vonásai…”
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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

Gumiszerviz nyílt Jászfényszarun
a Bajcsy-Zsilinszky u. 50. szám alatt.
Bejelentkezés telefonon: 06-30/470-0113
Bató Szabolcs

Tisztelt Bérfőzetők, Kedves Érdeklődők!

Új elektromos üzemű pálinkafőző nyílt
Jászfényszarun aromatornyos technikával.
A főzés díja: 1 liter 50 fokos pálinka 1585 Ft,
mely tartalmazza a bérfőzetés díját (750 Ft/liter)
és a szeszadót (835 Ft/liter) is.
Jászfényszaruiak számára ingyenes cefre-szállítást
biztosítunk! A bérfőzetéshez fára nincs szükség! A
Pálinkafőzde a Zöldmező telep területén található,
a Chemical-Seed Kft. és a Magtápker Kft. mellett.
Fox Pálinkaház Kft. Jászfényszaru Külterület 04/8
Jávorcsik Dávid szőlész-borász mérnök,
gyümölcs-pálinka gyártó · Tel.: 06-70/384-0749
web: facebook.com/foxpalinkahaz · e-mail: foxpalinkahaz@gmail.com

Szerkesztőségi fogadóóra
Minden pénteken a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár földszinti kistermében
9-11 óráig várjuk olvasóinkat.
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Itthon vagy!

“Szentek legyetek!” 1Pt 1,16

Magyarország szeretlek

2015.

Nyárbúcsúztató koncert
és tábortűz az önkormányzat támogatásával
Jászfényszaru főterén
és a Pagodában
2015. szeptember 26.
szombat 18 órakor.
Fellépnek a helyi zenekarok
és szólisták.
Esőhelyszín a művelődési ház.
Mindenkit szeretettel várunk
ingyenes rendezvényünkre!

SZEPTEMBER

Nyitott Templomok Napja (09. 19.) programja:
09:00 - 12:00: Akadályverseny a gyerekek számára
14:00 - 15:00: Gyónási lehetőség, közben kiállítás megtekintése,
			
torony- és kriptalátogatás
15:00 - 16:00: Kiss Erika könyvbemutatója
16:00 - 16:30: Meditáció, csendes elmélkedés
16:30 - 17:00: Orgonakoncert
17:00 - 18:00: Szentmise
18:00 - 18:45: A megszentelt élet éve – elmélkedés a szerzetességről
18:45 - 19:30: A rajzpályázat és az akadályverseny
			
eredményhirdetése, agapé
19:30 - 20:00: A jászberényi Cantate Nobis Énekegyüttes fellépése

Felhívás eboltásra
Jászfényszarun 2015-ben az ebek kötelező veszettség elleni védőoltása összevezetéses formában
az alábbi időpontokban és helyszíneken kerül megszervezésre:
2015. szeptember 12. (szombat) 9-12 óra Tűzoltószertár
2015. szeptember 16. (szerda) 9 óra Vasútállomás
2015. szeptember 16. (szerda) 10 óra Palla tanya
Pótoltás:
2015. szeptember 19. (szombat) 9-12 óra Tűzoltószertár
A 3 hónaposnál idősebb ebek veszettség elleni oltása kötelező a 164/2008. (XII. 20.) FVM
rendelet alapján.
Az oltás díja: 3.700 Ft/eb, amely összeg tartalmazza az állat súlyának megfelelő mennyiségű
féreghajtó tabletta árát is. Elveszett oltási könyv pótlása: 200 Ft/könyv.
Beteg kutya nem kaphat védőoltást. Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel
(mikrocsip) előzetesen megjelölt eb oltható.
Az oltást végzik: dr. Menyhárt Péter és dr. Pásztory Csongor állatorvosok

Dr Menyhárt Péter állatorvos
Csatlakozzon Ön is!
Tanuljon nyelveket a művelődési házban! Akár már kisded kortól is!

Sufni-börze

Szeptembertől folytatódik a nyelvoktatás a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban.
Angol nyelvből a kezdő, újrakezdő és haladó csoportok mellett piciknek is indítunk foglalkozásokat.
A nyáron is működő német klub és orosz szakkör is megújult formában várja a csatlakozni kívánókat!
Jelentkezés és bővebb információ az 57/422-137-es telefonszámon vagy a 06-70/431-6113-as mobil számon,
illetve a muvhaz@jaszfenyszaru.hu e-mail címen.
Katinka

Kézimunka kör
2015. szeptember 4-én pénteken 15 órától folytatódik a kézimunka kör a művelődési házban.
Minden eddigi és új kötni-horgolni vágyót szeretettel várunk.
Katinka

Programajánló
Szeptember
6.
18:00 Pagoda koncert – Dankó Szilvia műsora
13. 		 Szent Kereszt búcsú – Temetői kápolna búcsúja
18. 		 Egyházközségi szentségimádási nap
19.		 Nyitott templomok napja
19.		 Kulturális örökség napja a tájházban
26.
19:00 Itthon vagy! Pagoda koncert
		 és nyárbúcsúztató Szent Mihály-napi tűzgyújtás
26. 		 Ministránstalálkozó Egerben
Októberi előzetes
3.		 Fény Fesztivál – térségi gyermek folklór fesztivál
10. 		 Jászkun Világ Megyei Ifjúsági és Gyermek Művészeti
		 Seregszemle elődöntője
Katinka

2015. augusztus 16-án második alkalommal
került megrendezésre a Sufni-börze, ahol bősé
ges áruválaszték és remek hangulat fogadta az
érdeklődőket. Konyhai kiegészítőkön, háztar
tási cikkeken át, horgászfelszerelés, műszaki
cikkek, ruhák, cipők, kiegészítők széles kínálatából válogathattak a kedves vásárlók. Reméljük, hamarosan még többen találkozunk, hiszen ami másnak felesleges, neked lehet kincs!
Az együttműködést köszönjük a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárnak.
Baranyiné Altorjai Katica
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