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Tanévnyitó szentmise Jászfényszarun
A jászfényszarui IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tanévnyitó ünnepségét augusztus 29-én tartották a
templomban. A tanévnyitó szentmisét – Veni Sancte – dr. Ternyák
Csaba egri érsek celebrálta. Fotók: Pető István (bővebben lásd 7. oldal)
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Meghívó
Jászfényszaru Város Önkormányzata
szeretettel vár mindenkit október 22-én, csütörtökön
a 17 órakor kezdődő ünnepi megemlékezésre.
Program:
Ünnepi szentmise Kiss Gábor esperesplébános, érseki tanácsos celebrálásával, azt követően megemlékezés a római katolikus templomban.
18 óra: Közönségtalálkozó a Régi Kaszinó étteremben Dózsa László Érdemes művésszel, a Forradalom és Szabadság Hőse
kitüntetés birtokosával, aki kamaszként vett részt az 1956-os
eseményekben. Közreműködik Faragó Annamária dokumentumfilm rendező.
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Lovászné Török Magdolna,
az új iskolaigazgató

Dr. Ternyák Csaba
egri érsek

dr.Voller Erika
jegyző

Meghívó
Október 6-án 18 órakor a Városháza előtt emlékezzünk közösen az
aradi vértanúkra! Gyertyagyújtásra várunk mindenkit, aki kegyeletét
szeretné leróni a nemzet nagyjai előtt. Az eseményről Kotánné Kovács
Tímea történelemtanár emlékezik meg.
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Az Integrált Település Fejlesztési
Stratégia megtekinthető
Veni Sancte

Kiss Gábor esperesplébános köszönetét fejezi ki
Szakali János volt igazgatónak munkájáért, akinek mandátuma
2015. július 31-én járt le

Az Integrált Településfejlesztési Stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/3012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. §-ában foglaltaknak megfelelően Jászfényszaru város elkészítette az Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) tervezetét.
A tervezet teljes tartalma 2015. szeptember 14-től megtekinthető
Jászfényszaru város honlapján vagy személyesen ügyfélfogadási időben
a Főépítészi Irodában (Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal II.
emelet).
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület augusztus hónapban három alkalommal
tartott ülést. A képviselők által hozott döntésekről az alábbiakban
nyújtok rövid összefoglalót.
2015. augusztus 6.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntéseihez kapcsolódó előterjesztések között a képviselő-testület a „Startmunkával a biztonságos közösségi közlekedés erősítéséért Jászfényszarun” című 2015. évi
STARTMUNKA kistérségi mintaprogram keretében építőanyagok beszerzéséhez nyertes ajánlattevőként a boldogi Tüzép üzemeltetőjét, Petrovics Gusztávné egyéni vállalkozót jelölte ki az ajánlatában
szereplő bruttó 1.634.109 Ft figyelembe vételével.
Döntöttek a „Nagy” Iskola nem garanciális javítási munkáinak elfogadásáról, és jóváhagyták a Gesztelyi Zrt. árajánlatát nettó
536.000 Ft összegben.
Megtárgyalták a Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola Jászfényszaru, Szabadság út 32. szám alatti
épület „lábazati javítás” pótmunkához forrás biztosítására vonatkozó előterjesztést.
A képviselők a jászfényszarui Tűzoltó Egyesület részére 8 millió
forint keret összegű támogatást biztosítottak a külföldről történő
használt gépjárműfecskendő beszerzéséhez.
A képviselő-testület elfogadta, hogy az „Európa a polgárokért”
programban való részvételhez szükséges előkészületi munkálatok
megkezdődhessenek.
Felhatalmazást adtak a Vásártéren történő talajrendezés elvégzésére, és elrendelték a Lehel tó villamosítási lehetőségének vizsgálatát.
Zárt ülésen településfejlesztési célra történő külterületi ingatlanvásárlásról döntöttek, valamint felajánlott belterületi ingatlan megvásárlásának elutasításáról hoztak határozatot. Továbbá szolgálati
lakás hiányában lakbér támogatási kérelmet tárgyaltak meg.

2015. augusztus 12.
Közbeszerzési napirendek között az alábbi döntéseket hozták:
kerékpárút tervezés tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről
hozott határozat értemében a Speciálterv Kft-t hirdették ki nyertes
ajánlattevőnek nettó 14.000.000 Ft jóváhagyásával.
A Városi Sportpályán felállítandó sátor betonalapjának elkészítéséhez nyertes ajánlattevőként kijelölték az Afzélia Kft.-t az ajánlatban szereplő bruttó 6.485.268 Ft., burkolatának elkészítéséhez
nyertes ajánlattevőként a BÍRÓ Flór Kft.-t jelölték ki az ajánlatban
szereplő bruttó 19.037.630 Ft figyelembe vételével. Egyidejűleg
megjelölték a 2. legalacsonyabb ajánlattevőt is. A Sport, Kulturális, Ifjúsági és Közrendi Bizottság javaslata alapján a létesítendő sportsátor
építés költségeire a város a 2015. évi költségvetésében 65 millió
Ft-os keretet biztosítottak. Az Ipari Park fejlesztési feladatainak
előkészítéséhez Jászfényszaru egyes külterületi ingatlanjain elvégzendő műszeres tűzszerészeti talajvizsgálatához és robbanószerkezet
mentesítéshez kijelölte az ajánlattevőket.
A Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság javaslatára
a képviselő-testület módosította a 2015. évi költségvetésről szóló
önkormányzati rendeletét, valamint az önkormányzat pénzügyi
egyensúlyi helyzetéről készített tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta. Megtárgyalták a Jászfényszaru Városfejlesztő
Kft. 2015. június 18-tól végzett és a 2015. évre tervezett lényegesebb
tevékenységekről szóló beszámolót.
Döntöttek a Jászfényszaru közvilágítás hálózat bővítés tervezésének a Nógrádvill Kft.-től történő megrendeléséről. Ennek költségeire
a költségvetésben 876.300 Ft összeget biztosítottak, és felhatalmazták a polgármestert, hogy a tervezési szerződést kösse meg.
Határoztak a 2015. évi kistérségi (járási) startmunka programok
végrehajtásához biztosított, pályázatban nem nevesített saját forrás
(folytatás a 3. oldalon)

Útépítés. Nagyszabású útfelújítás keretében a Szabadság, Ifjúság, Arany János és Honvéd utak kapnak új burkolatot, az Ady Endre út végén
a temető mellett és a Tompa Mihály úton parkolók épülnek. A beruházás során jelentkező lakossági észrevételeket, panaszokat az önkormányzati
hivatalban fogadjuk és azokat prioritási sorrendben orvosoljuk. Fotók: Czeglédi Dániel
Sportsátor. A városi sporttelepen új, fűthető és világítással felszerelt sportsátor épül, amely bővíti a késő ősztől kora tavaszig tartó időszak
sportolási lehetőségeit városunkban. A létesítményt október végével vehetik birtokba a sportolni vágyók.
Az iskolai testnevelésben is jelentős szerepet kap a fedett 20 m x 40 m-es sportpálya. Fotó: Fáy Dániel
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 2. oldalról)
1.967.624 Ft összeg átcsoportosításáról, melyet a közúthálózat karbantartása mintaprogram keretéből a mezőgazdasági mintaprogram
keretébe csoportosítottak át. A testület a külterületi 05/106. és 05/73.
hrsz-ú ingatlanok telekhatár-rendezésére benyújtott árajánlatot
444.300 Ft keretösszeggel elfogadta.
Megvitatták «A „Tanyavillamosítási Program” megvalósításához
pályázat benyújtásáról, saját forrás biztosításáról» szóló előterjesztést, és a pályázat megvalósításhoz a tanyai térséget ellátó szabadvezetékes hálózat kiépítéséhez bruttó 8.450.580 Ft bekerülési költséget
hagytak jóvá, melyből, 7.605.522 Ft támogatást és 845.058 Ft saját
forrást (önerőt) biztosítottak a 2015. évi költségvetés terhére.
A lengyel testvérvárosi kapcsolat ápolása érdekében a Zakliczyn
Gwozdiec Néptánccsoport 2015. október 2-án történő fogadásának támogatására a 2015. évi költségvetés terhére 960.000 Ft keretösszeget biztosítottak. Az Iglice Folklór Kulturális Alapítvány a
fent nevezett összeggel 2016. január 31-ig köteles elszámolni.
A Sport, Kulturális, Ifjúsági- és Közrendi Bizottság javaslata alapján a
Deák Ferenc utcai Egészségparkba, annak használati, és működési
rendjét szabályozó 4 db A/2 méretű műanyag tábla elkészíttetésére
60.000 Ft +ÁFA keretösszeget különítettek el. Az elkészített táblákat
mindkét bejárat mellé ki kell helyezni, továbbá a park területére is két
jól látható és megközelíthető helyen.
Balesetveszély megelőzése érdekében határozat született a Sporttelepen lévő eperfák műszeres vizsgálatára, továbbá a fákon lévő vasabroncsok állagának megállapítására szakember igénybevételével.
A szakvéleménynek ki kell terjednie a szükséges beavatkozások módjára és költségére is. Az elpattant abroncs ideiglenes helyreállítását,
megerősítését a GAMESZ végzi el. Javaslat alapján a Szent József
Szabadidőpark labdarúgó pályája tetejének hálóval történő befedéséről döntöttek, melyre árajánlatokat kell bekérni.
A Deák Ferenc utcai Egészségparkban lévő kosárlabdapálya befedésének lehetőségére szakvéleményt kell bekérni, mely terjedjen ki
az oszlopok magasítási lehetőségeire is.
A Nemzeti Vágta – Jászsági Vágtaelőfutam rendezvény támogatására a képviselő-testület 200.000 Ft összeget állapított meg.

Zárt ülésen kártalanítási keret jóváhagyásáról döntöttek és egyben felhatalmazták a polgármestert a károsultakkal történő egyeztetés
lefolytatására és az okozott kárral arányos kártalanítás kifizetésére.
Ingatlan felajánlás vonatkozásában döntöttek arról, hogy nem
kívánják megvásárolni az érintett Jászfényszaru külterületén, illetve
belterületén található ingatlanokat, néhány belterületi ingatlan tekintetében azonban felhatalmazták a polgármestert értékbecslés elvégeztetésére. Határozatot hoztak továbbá arról, hogy Jászfényszaru
Város Önkormányzata adásvétel jogcímen meg kívánja szerezni a
Jászfényszaru külterületén található ingatlan tulajdonjogát a Magyar Államtól a Nemzeti Földalapról szóló és a Kisajátításról szóló
törvényben meghatározott terület- és településfejlesztési, valamint
közlekedési infrastruktúra fejlesztése közérdekű célok megvalósítása
érdekében, az ingatlanról készült értékbecslésnek megfelelő vételár ellenében. A képviselők döntöttek a helyi földbizottság helyett eljáró
agrárkamara állásfoglalása elleni kifogások elbírálásáról, mely szerint Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete Elnökségének állásfoglalásai ellen benyújtott kifogást mindkét esetben elutasította.
A zárt ülés további részében kitüntetésekről döntöttek, mely
alapján elfogadták, hogy a Köszönet az évekért kitüntető díjat adományoznak Karizsné Csontos Terézia részére.
2015. augusztus 25.
A soron kívüli ülésen a Sárga iskola épületének nyári karbantartási, felújítási munkálatainak elvégzése során felmerült pótmunka
költségeire bruttó 470.430 Ft-ot biztosítottak a 2015. évi költségvetés terhére, valamint 500.000 Ft-os keretet hagytak jóvá a külső festésre, valamint egyéb kisebb javítási munkálatokra.
Zárt ülésen a munkahelyteremtés támogatásáról szóló rendelet
tervezet előkészítését vitatták meg. A rendelet mielőbbi megalkotása
érdekében elfogadták a jogszabályban meghatározott eljárási rendben
előírtak szerint a tervezetnek a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére történő megküldését. Továbbá elrendelték valamennyi bizottság
részére a rendelet tervezet véleményezését.
Dr. Voller Erika jegyző

Új tűzoltóautó Jászfényszaru szolgálatában

A Jászfényszarui Önkéntes Tűzoltó Egyesület (JÖTE) kéréssel fordult a polgármester asszonyhoz és a képviselő-testülethez, hogy egy
újabb, korszerűbb gépjármű beszerzésében támogassanak minket. A
jelenleg egyesületünket szolgáló Gaz 66 típusú gépjárműfecskendő
(tűzoltóautó) idős kora és műszaki elavultsága, illetve sorozatos műszaki problémái miatt már nem tudja ellátni megfelelően a gyors és a
jelenlegi előírásoknak megfelelő tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. Egy újabb és korszerűbb gépjármű megléte magasabb színvonalon
tudná szolgálni rohamosan fejlődő városunk biztonságát. A JÖTEtagok hosszas keresgélés, egyeztetés után találtak egy megfelelő járművet Hollandiában. Az önkormányzattal való közös egyeztetés után
sikerült megvásárolni az 1990-es évjáratú, 7 személyes Mercedes-Benz

811D típusú gépjárművet, melyhez „az eladótól” a beavatkozásokhoz
szükséges felszereléseket is kaptunk.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani elsősorban a polgármester
asszonynak és Jászfényszaru város Képviselő-testületének, hogy lehetőséget biztosítottak az új autó megvásárlásához. Köszönjük Seres
Péternek és Veres Szilviónak a gépjármű behozatalában való közreműködésüket. A JÖTE-tagok továbbá köszönik Palócz Gábornak, az
egyesület elnökének és Fábián Gábor parancsnoknak a mérhetetlen
munkájukat, mellyel hozzájárultak az új tűzoltóautó megszerzéséhez.
Mostantól az új gépjárművel állunk a lakosság szolgálatában.
Jelszavunk: ,,HA BAJ VAN, SEGÍTÜNK”
Köszönettel: Jászfényszaru Önkéntes Tűzoltó Egyesület
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Utánunk a közösség – komplex telep-program Fényszarun
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0062

Beszámoló a Teaházból
Az idei nyár sem telt eseménydús napok nélkül a Teaházban. Nyári programsorozatunk keretein belül június 29-től egészen augusztus
23-ig naponta több rendezvénybe volt lehetősége bekapcsolódni a
település egészének. A legkisebbektől a legnagyobbakig igyekeztünk
alkalmat kínálni a lakosságnak a felszabaduló ideje eltöltésére, így többek között megvalósult számos Játszóház, Gasztro- és Csináld Magad
Klub, illetve Filmklub is.
2015. augusztus 1-jén a Jövőtervezők csapata című programelem
keretein belül tapasztalatszerző kirándulásra indultunk. Elsőként egy
mátraderecskei gombatermesztő pincébe látogattunk el. Példaértékű,
látványos eredményeket ért el a mezőgazdasági mintaprogram megvalósítása során az önkormányzat. A községben a megtermesztett
gombát, a mintaszerűen megművelt kertek és a szakszerűen irányított
sertéstelep produktumait jórészt az óvodai és iskolai étkeztetésben is
felhasználják. Az utazás következő állomása a Recski Nemzeti Emlékpark volt, ahol az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) által működtetett kényszermunkatábor működött. A mintegy 100 kisebb nagyobb
internáló- és munkatábor közül ez volt a leghírhedtebb. A „magyar
Gulag” néven ismeretes. A Bükk és a Mátra határán a Tarna-patak
észak felé kiszélesedő völgye felett áll a siroki vár, melyet túránk során
szintén megtekintettünk. Kirándulásunk végül Egerben ért utolsó ál-

lomásához, ahol minden résztvevő kötetlenül barangolhatott végig a
gyönyörű város nevezetességei között.
2015. augusztus 10-én Baranyi József egyéni vállalkozó vezette a
programot. A szakmai stábnak azért esett rá a választása, mert a célcsoporttagjaink már ismerték őt, hiszen az oktatója volt a Közlekedési
kompetenciák fejlesztése – betanított térkőburkoló című képzésnek. A
rendezvényen szó esett többek között a munkáltató és a munkavállaló
oldalán keletkező elvárásokról, munkahelyi etikettről. A klubvezető
beszámolt saját cége alapításának körülményeiről, a nehézségekről,
valamint az általa alkalmazott stratégiákról is.
A „Te, a házban” művészeti csoport című programelem keretein
belül is tevékenykedő Jacko Tánccsoport, valamint Székely Márk és
Szénási Sándor szavalók 2015. szeptember 6-án felléptek a szolnoki
Színezd át! elnevezésű országos rendezvény sorozaton. A rendezvény
célja volt, hogy felhívja a figyelmet egymás megismerésének és elfogadásának fontosságára. A jászfényszaruiak bekapcsolódtak a Közös
utakon című futó- és gyaloglóünnepbe is. A találkozó az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság, valamint a Türr István Képző és Kutató Intézet közös szervezésében zajlott.
A Teaház továbbra is nyitott kapukkal várja a település minden lakóját!

Kirándulás 1

Kirándulás 2

Székely Márk

Szénási Sándor

Jacko tánccsoport
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Adományok a Samsungtól

A Samsung Electronics Magyar Zrt. nagy hangsúlyt fektet a társadalmi szerepvállalásra.
A koreai gyártóóriás jászfényszarui televíziógyára félévente rendezi meg az ún. Samsung Adományozó Ünnepséget, melynek keretében termékadományokat adnak át a régióban működő kórházaknak, iskoláknak, óvodáknak.

Az első féléves ceremóniát augusztus 25-én rendezték meg a televíziógyárban, ahol Oláh Tamás társadalmi szerepvállalásért felelős koordinátor előadásából kiderült, hogy a Samsung Zrt. az oktatás, az
egészségügy támogatása mellett aktív szerepet vállal a sport, a kultúra
és a környezetvédelem területén is.
Az összefoglalót követően Hyun Jun Jung, a társaság elnöke ünnepi
beszédében kiemelte, hogy egy multinacionális vállalat életében nem
elegendő kimagasló gazdasági teljesítményt nyújtani, felelősséget is
kell vállalni a társadalmi értékek iránt.
A beszédek után a meghívottak díszes adományozó levelet vehettek
át Jung elnök úrtól, majd gyárlátogatás keretében bepillantást nyerhettek a 21. századi csúcstechnológiákat felvonultató televízió-összeszerelésbe.
Az ünnepség végén 16 intézmény összesen 23 db televízióval, 11
db monitorral, 8 db házimozi rendszerrel, 6 db hűtőszekrénnyel, 7db
mikrohullámú sütővel és 7 db tablettel gazdagodott.
Samsung sajtóközlemény

V. Jász-Expó és Fesztivál
A Jászberényben idén már ötödik alkalommal megrendezésre kerülő
Jász-Expón Jászfényszaru és a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. kiállítóként vett részt.
A 2015-ös év újdonságaként hagyományteremtő szándékkal a jász
települések külön jelentek meg az úgynevezett „Jászvilág utcában”.
A város a helyi hagyományokat és vállalkozásokat népszerűsítve
jászfényszarui termékeket és kiadványokat mutatott be standján.
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Rendezett körülmények között indult a tanév

A Nagyiskola épülete

A Kisiskola bejárata az udvar felől

A Kisiskola színházterme

Helytakarékos táskatartó polcok a Nagyiskolában

Az iskola ebédlője

Országos könyvtári napok
Jászfényszarun a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban
(Szent István út 1.)
2015. október 8. 17 óra
Összefogás az egészségünkért – Kiskertünk gyógyszertára
Partner: Védőnői Szolgálat – Fózer Tiborné, Kaszainé Ocskó Györgyi
Téma: Gyógyteák, gyógynövények bemutatója, beszélgetés az egészséges
életmódról. Sok hasznos tanács, egyszerű, gyakorlatban kipróbált,
természetes gyógymód bemutatása.
2015. október 9. 17 óra
Olvassunk együtt! – Felolvasóest, stafétaolvasás
Partner: Gondolatolvasó kör
Téma: Példaképek, hősök, szentek
Őszi felolvasásaink nyitóestje, melyen a témához kapcsolódva szabadon választott szöveggel, vagy hallgatóként bárki részt vehet.
Programjainkra szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt!

Az iskolák nyári karbantartási munkálatait a szokottnál is alaposabban, helyi vállalkozások közreműködésével valósította meg az önkormányzat, melynek köszönhetően rendezett környezetben indult a
tanév.
Fotók: Czeglédi Dániel

A városi könyvtár
új nyitva tartása
2015.
október 1-től
Hétfő: ....... szünnap
		
(8.30 – 14.30
		
csak internet
		használat)
Kedd: ....... 8.30 – 16.30
Szerda: ....... 8.30 – 16.30
Csütörtök: ....... 8.30 – 16.30
Péntek: ....... 8.30 – 18.30
Szombat: ....... 9.00 – 12.00
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Felújított iskola, új tanév, új fenntartás, új működtetés, új célok
A Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola szeptember elsejétől az Egri Főegyházmegye
fenntartásában folytatja működését. Az átadásátvétel folyamata lezajlott a nyár folyamán.
Dr. Ternyák Csaba Érsek úr és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ elnöke, Hanesz
József úr részéről aláírásra került az átadásátvételről szóló megállapodás, Ezt megelőzően
az intézmény vezetésében is változás történt. A
köznevelésért felelős államtitkár országos szinten 255 intézményvezetői megbízásról döntött,
köztük a Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetésére
Lovászné Török Magdolna kapott megbízást. Az új intézményvezető kinevezését ünnepélyes keretek között 2015. augusztus 24-én, a
budapesti Móricz Zsigmond Gimnáziumban
vehette át. A megbízás kezdő időpontja ebben
az esetben is a korábbi vezetői megbízás lejártát követő nap, azaz 2015. augusztus elseje. A
magasabb vezetői beosztásra irányuló pályázatot – melyre Lovászné Török Magdolna egyedüli
pályázó volt (a szerk.) – a jogszabályban előírt
módon a nevelőtestület, az alkalmazotti közösség, a szülői és diákközösségek, a fenntartó és az
intézményt működtető települési önkormányzat
véleményezte. Az intézmény új fenntartója az
Egri Főegyházmegye is megerősítette pozíciójában az új intézményvezetőt.*
Lovászné Török Magdolna igazgató as�szony beszéde augusztus 29-én, a tanévnyitó ünnepségen hangzott el. Az alábbiakban
a szerkesztett változatot olvashatják.
(…)
Kétezer éves európai és több mint ezer éves
magyar örökségre visszatekintő katolikus iskola nyitja meg ma kapuit közel hetven után
ismét városunkban. Feladata, hogy egységet
teremtsen a hit és az élet között. Célja a gyermekek katolikus szellemű nevelése.
Nagy nap ez a mai az én életemben is. 28
éve lettem iskolánk tantestületének tagja, 18
év tanítói és 10 év igazgatóhelyettesi munka
és eredményes pályázat alapján az Emberi
Erőforrások Minisztere kinevezett iskolánk
vezetőjének, majd Dr. Ternyák Csaba Érsek
Úrtól is megkaptam megtisztelő intézményvezetői megbízásomat. Így igazgatóként köszönthetem Önöket és köszönthetlek Titeket
kedves diákok. Hálát adok Istennek, hogy ezt
a napot megérhettem és kérem, hogy segítsen
az előttem álló úton.
Köszönettel tartozom mindenkinek, akik
munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy
Jászfényszarun megszülessen a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola. Köszönet: Polgármester Asszonynak
és Szakali Jánosnak, a kezdeményezésért és
szervezésért, Gábor atyának és képviselőtársaimnak a támogatásért, Dr. Ficzek László és
Juhász Ferenc atyának a segítő együttműködésért, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák
Főhatósága munkatársainak, különösen Dr.
Németh Zoltán osztályvezető Úrnak, Köböl
Zsolt Úrnak a mindenre kiterjedő szakszerű
segítségért, az együttes kitartó munkáért, türelemért és kedvességért.

Birinyi János tankerület vezető Úrnak és
munkatársainak az átadás-átvétel lebonyolításáért. Valamint köszönöm azoknak, akik
szavazatukkal támogatták a katolikus iskola megszületését. Azaz kollégáimnak, akik
még most a legutolsó pillanatig is dolgoztak
azon, hogy a tanév rendben tudjon kezdődni. És legfőképpen köszönöm a kedves szülőknek, akiknek igényük volt egy jobb világ
megteremtésére, melyet intézményünk értékrendjének, szellemiségének változásában
látták. Belátták, hogy akinek hite van, van
önbizalma, van reménye és van jövője. És a
legnagyobb köszönet az Érsek atyának szól,
aki bizalommal, hittel és szeretettel fogadta
intézményünket a katolikus iskolák, az Egri
Főegyházmegye nagy családjába.

Fotó: Pető István
Fogadom, hogy pedagógiai hivatásomat
a legjobb tudásom, lelkiismeretem, felelősségem és erőm szerint hűséggel igyekszem
betölteni. Igazgatói tisztségemben a Magyar
Katolikus Egyház és a Magyar Köztársaság
törvényes rendjét elfogadom és megtartom.
Törekszem, hogy tanítványaimnak példát
mutassak.
Mindent megteszek, hogy iskolánk növelje
hírnevét, megtartsa a gyermekek szeretetét, a
szülők és a fenntartó elismerését. Gondoskodó szeretettel, ami él és éltetni akar, kívánom
irányítani iskolánk dolgozóinak, diákjainak
életét. Az intézményvezetői munkát éppúgy,
mint eddig szolgálatnak tekintem: szolgálatnak a gyermekek, a szülők, a pedagógusok és
Isten felé.

A keresztény nevelés célkitűzése, hogy megteremtse a szeretet légkörét az iskolai közösségben, segítse a gyermekeket abban, hogy
személyiségük kibontakozzék a nevelés és az
oktatás szoros egységében. A katolikus iskola
azért tanít és nevel, hogy belülről alakítsa az
embert, mert minden tudás, mely mögött
nem áll biztos erkölcsi háttér, holt tudássá lesz.
De nemcsak nekünk nevelőknek, hanem
Önöknek szülőknek is kötelessége gyermekeik jövőjének tudatos tervezése. Segítsük gyermekeinket, hogy meg tudják különböztetni a
jót és a rosszat, az értékeset és az értéktelent.
Irányítsuk közösen őket, hogy a helyes úton
maradjanak. Ennek érdekében szeretném, ha
élő, szorosabb kapcsolat alakulna a szülői ház
az iskola és az egyház között. A feladat óriási,
a felelősség mindannyiunké.”
Az igazgató asszony szólt a tantestületet
érintő személyi változásokról. Kollégái közül
két igazgatóhelyettest választott Nádudvariné
Jáger Juditot és Kovács Lászlóné Hulyák Évát.
Ezentúl önállóan gazdálkodó szervezetként
gazdasági vezetője is lesz az intézménynek
Bognár Zita személyében. Több új kollégával is
gyarapodott a tantestület. A felső tagozaton új
testnevelő tanár kezdi meg munkáját Palásthy
Pál személyében. A 3. c osztály tanító nénije
Botkáné Sárközi Ildikó lesz. Az első évfolyam
egyik új napközis nevelője Sugár Judit, az iskola új hitoktatója pedig Hornyák Péterné.
Befejezésül Róth Márta költőnő versének
sorait idézte:
„Kezedbe teszem a könyvet,
hogy vezessen a sűrű ködben.
Kezedbe teszem az átlátszó kristályt,
hogy lásd a szépet, keresd a tisztát!
Kezedbe teszem a gyertyalángot,
világíts annak, aki bántott!
Kezedbe teszem a szőtt takarót,
takard be az árván fázót!
Kezedbe teszem a fénylő kulcsot,
hogy meleg legyen és várjon az otthon.
Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket,
hogy kezükbe tehesd a szeretetet!”
Majd Isten áldását kérve az igazgató asszony
megnyitotta a 2015/2016-os tanévet.
* Részlet a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Jászberényi Tankerületének
beszámolójából, mely teljes terjedelemben
olvasható a jaszfenyszaru.hu oldalon.

A felújított Kisiskola belső képe. Fotó: Czeglédi Dániel
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„Iskola, iskola, ki a csuda jár oda?”

Bemutatkozás

Az idei tanév kezdete nagyon sok változást hozott az általános iskola életébe. Mint ahogyan
arról tud már a város apraja és nagyja, intézményünk szeptember 1-jétől katolikus iskola lett.
Fenntartója eddig a Klebersberg Intézményfenntartó Központ volt, most pedig az Egri Főegyházmegye. A neve is megváltozott: IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola. Az intézmény vezetésével Lovászné Török Magdolnát bízta meg Dr. Ternyák Csaba
érsek.
A 2015/2016-os tanévet három évfolyamon 65 kis nebuló kezdte el intézményünkben.
1. a osztály osztályfőnöke Ézsiásné Róka Mária
1. b osztály osztályfőnöke Tóthné Takács Ilona
1. c osztály osztályfőnöke Pálné Pádár Anikó
Napközis tanító nénik: Sugár Judit és Vágnerné Gábor Andrea
Sikeres évet kívánunk mindannyiuknak!
Kovács Lászlóné

1. a osztály. Fotó: Ézsiásné Róka Mária

1. b osztály. Fotó: Tóthné Takács Ilona

1. c osztály. Fotó: Pálné Pádár Anikó

Palásthy Pál Gábornak hívnak, 1962-ben
születtem. Feleségemmel – aki szintén pedagógus – Hatvanban élek, és két felnőtt korú
egyetemista gyermeket nevelünk. Általános és
középiskolai tanulmányaimat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szendrőben, Miskolcon
és Edelényben végeztem. Biológia-testnevelés
szakos tanári diplomámat 1987-ben kaptam
Szegeden. 1987 és 1993 között a Hatvani 3.
Sz. Sporttagozatos Általános Iskolában tanítottam. 1991-ben megszerveztem a hatvani
belvárosi plébánia 837. sz. Szent Imre cserkészcsapatát. Csúcsidőben 52 fő volt a csapat
létszáma, 1996-ig működött. Ez idő alatt csapatunk hat önálló nyári táborozáson vett részt.
1993-tól 2012 márciusáig a Hatvani Polgármesteri Hivatalban dolgoztam sport
szakreferensként és az utolsó 8 évben főosztályvezetőként. Többek között a kiemelt
tömegsportrendezvények, városi ünnepek
és fesztiválok megszervezését, lebonyolítását irányítottam (pl. nemzetközi és országos
triatlon verseny, Heves megyei diák duatlon
döntő, futófesztivál és egészségnap, karácsonyi labdarúgó kupa, Hatvan város napja,
kiemelt nemzeti ünnepeink, autó tuning
fesztivál és országos standrider motoros kupa
stb.). Rendezvényszervező munkámat közel
40 lelkes állandó Hatvan és környéki önkéntes segítette. Ez a létszám egy-egy nagyobb
rendezvény esetén 450 főre duzzadt föl. Azóta is hálás vagyok a hatvani emberek kreatív,
lelkes, önzetlen segítségéért, együttműködéséért. Nélkülük nem tudtam volna felépíteni Hatvan város rendezvény, illetve fesztivál
rendszerét. A polgármester hivatalban töltött
éveim alatt a Testnevelési Egyetemen atlétika
szakedzői diplomát szereztem, majd elvégeztem az Államigazgatási Főiskolát, és letettem
a közigazgatási szakvizsgát. 2012-ben visszamentem újra tanítani, testnevelést tanítottam
a hatvani Damjanich János Szakközépiskola
és Szakképzési Intézetben. Ez év augusztusában pályáztam a Jászfényszarui IV. Béla Katolikus Általános Iskolába. Ebben az iskolában szeretnék testnevelő tanárként helytállni,
valamint szeretnék Jászfényszaru kulturális
életének szervezésében is részt venni.
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A SMARTS csapat tanulságos kalandjai
Június első hetében indult ez Educatio Nonprofit Kft. szervezésében
a Ped@Go verseny, amely 3 online fordulóból és a döntőből állt. Az
első három hét során a versenyre jelentkező 3 fős csapatoknak változatos feladatokat kellett megoldani informatikai eszközök, alkalmazások
segítségével: bemutatkozó film, plakát ebiztonság témakörben, animációs film internet biztonságról, Munzeek telepítése, geoláda térképezés és sétarajzok készítése is színesítette a tanév egyébként is zsúfolt
délutánjait. Csapatunk a SMARTS nevet vette fel, utalva az internetbiztonság angol rövidítésére. Csapattagok: Mészárosné Dobák Ildikó,
Vargáné Dobák Tünde és Polatschekné Rimóczi Melinda (képünkön).

Nagyon izgatottan vártuk a fordulók eredményét, hiszen nagy volt
a tét: a 3 napos döntőn való részvétel Zalakaros egyik luxus szállodájában a Freyaban.
A 63 jelentkező csapat közül igen szoros versenyben, ötödikként jutottunk tovább.
Július 6-án kora reggel indultunk, így már az első nap délben élvezhettük az élményfürdőt, rákészülve a kora este kezdődő döntő elméleti
feladataira.
Volt itt kódolás, tesztelés, programozás és minden, ami a számítástechnikát minden nap művelőknek is kihívás jelentett. Az önkormányzat által biztosított és tovább egyediesített pólójaink nem kis
feltűnést okoztak a szervezők és a versenytársak körében.

A második nap délelőttjét a zalaszabari kalandparkban, illetve annak
környékén töltöttük a kánikula tetőpontján. Az akadálypálya során
ismét kódoltunk, becsültünk, mértünk, teszteket oldottunk meg,
kincsesládát kerestünk egy GPS készülék segítségével, Munzeekra
vadásztunk és lefényképezett objektumokat Sightereztünk. A hőségriasztásra való tekintettel a délutánt a szálloda hűvösében és parkjában „játszottunk” végig csapatépítő és ügyességi feladatokkal, amelyek
közül sokat tudunk használni a későbbiek során iskolai munkánkban.
Este közösségépítő játékban vettünk részt, ahol kartonból eredeti
méretű Aston Martin autót kellett elkészítenünk.
Szerda délelőtt végre igazi kényeztetésre is maradt idő – a szálloda és
a strand kínálta lehetőségeket használtuk ki teljes mértékben.
A déli eredményhirdetést minden csapat nagy izgalommal várta az
értékes informatikai „kütyük” miatt is. Mi a 12. helyen végeztünk és
egy-egy 32 GB-os Toshiba 3.0-s pendrive boldog tulajdonosai lettünk.

A nap azonban még tartogatott meglepetéseket. Hazafelé az autópályán egy viharcella kellős közepébe kerülve tájfunszerű széllel szembesültünk, így a máskor három órás utat sikerült 6 óra alatt megtennünk
– egy újabb életre szóló közös élményben volt részünk. Csodálatos
helyen, kiváló kiszolgálás mellett, szórakozva tölthettünk el három
élménydús és tanulságos napot.
Az első 3 fordulóban elkészített munkáink itt érhetők el:
http://padlet.com/smarts/Intro

IV. Nagykátai Országos Sakkverseny
A jászfényszarui sakkozó gyerekek közül kilencen vettek részt
2015. 09. 19-én megtartott IV. Nagykátai Országos Sakkversenyen.
A versenyen 139 versenyző indult különböző korcsoportban.
A jászfényszaruiak eredményei:
„A” csoportban indult: Rimóczi Ádám 12., Rácz Áron 9. lett.
„B” csoportban:
Nyers Lili 5., Rácz Ádám 22.,
		
Baráth Konor Péter 24. lett.
„C” csoportban:
Balázs Léna 7., Kotán Eszter 4.,
		
Kovács Lilla 2. lett és különdíjat kapott,
		
mint legjobb lány játékos.
„D” csoportban:
Nyers Dániel 7. helyen végzett.
Gratulálunk nekik.
Nyáron sem pihentek a sakkozni szerető gyerekek, mert minden héten volt edzés, és versenyeken is részt vettek. Versenyeztek Balatonlellén, Szerencsen, Debrecenben és Budapesten. Ezek a versenyek több
naposak voltak, és itt hosszú partikat játszottak, ami azt jelenti, hogy
naponta egy vagy két játszma volt. Egy parti 2 x 90 perc + lépésenként
30 másodpercet kaptak. Volt, amikor 3 órán keresztül játszottak egy

játszmát. Reméljük, hogy jövőre még több gyerek vesz részt ezeken a
Kép és szöveg: Kovácsné Nagy Katalin
versenyeken.

Hulladékgyűjtés!
Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatásul közöljük, hogy a Jászfényszarui IV. Béla Katolikus
Általános Iskola és Művészeti Alapiskola október 9-én 14.00 és
17.00 óra között, valamint 10-én 8.00 és 12.00 óra között tartja
őszi hulladékgyűjtését. Az önök számára felesleges vas- és papírhulla-

dékot örömmel szállítják el iskolánk tanulói a Kisiskola melletti gyűjtőhelyre. A bevételt a diákönkormányzat a gyerekek számára szervezett
versenyekre, programokra, jutalmazásra fordítja.
Köszönjük a segítségüket!
Diákönkormányzat
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Villáminterjú Ácsné Csontos Mária óvodavezetővel
40 éve dolgozik a szakmában, ebből 31
évet töltött Jászfényszarun. Idén immár
ötödízben erősítették meg vezetői posztjában. Jászfényszaru Óvoda Intézményeinek
régi új vezetőjét, Ácsné Csontos Máriát
kérdeztük.
– Mi az ars poeticája, vezetői feladatára
vonatkozó elgondolásai, mik a munkájában
megjelenő esetleges új vonások?
2005. augusztus 1-je óta, azaz 10 éve dolgozunk azon, hogy a két óvoda egységes intézménnyé váljon.
A 2010-ben idézett Henry Ford gondolatot
még mindig aktuálisnak érzem: „Ha összejövünk az a kezdet. Ha együtt maradunk az
már haladás. Ha együtt dolgozunk az a siker.”
Az éves munkatervek összeállításánál minden évben törekedtünk arra, hogy az egyes
feladatokra alakult munkacsoportok kialakításánál a tagok azon terület iránt leginkább
elkötelezettek legyenek.
Napjaink gyors változásai már az előző
évekre tervezett feladatainkat is módosították, igyekeztünk megfelelően és időben reagálni, ezt a továbbiakban is így folytatjuk.
Az elkezdett minősítő eljárás folytatásaként
figyelemmel kísérem, az óvodapedagógusok
minél előbbi minősítő eljárását a pedagógus életpálya modell törvényi szabályozása
alapján. Ahhoz, hogy az egységes pedagógiai
elvek folyamatosan érvényesüljenek a pedagógiai program alapján, lehetőséget kívánok
biztosítani egymás munkájának még jobb
megismerésére, ehhez szükséges a megalakuló intézményi munkaközösségek munkája
valamint a hospitálási rendszer bevezetése és
működtetése.
Az esélyegyenlőség biztosítása terén kis haladás történt az elmúlt években, de a meg-

nyugtató megoldást az egy épületbe költözés
biztosítja majd. Gondolok itt a hátrányos
helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek számának a nagy különbségére a
két épület között.
A továbbiakban is nagy figyelmet kell arra
fordítanunk, hogy a meglévő eredményeket,
melyet a kapcsolattartás terén – a két épület
gyermekei és dolgozói között – elértünk, tovább tudjuk fejleszteni, hiszen erre az igény a

Ácsné Csontos Mária óvodavezető
munkatársakban is megvan.
– Az új vezető számára nagyon fontosak a
rövidtávú célkitűzések. Ezek közül megosztana velünk néhányat?
A rövid távú célkitűzések, a bevezetendő
tanfelügyelet pedagógiai-szakmai ellenőrzés,
értékelésre való felkészüléshez kapcsolódnak,
melyek célja a minőség javítása, mintegy

Megújult az óvoda

„A valódi változás akár az egyénben, akár a
közösségben csak akkor jöhet létre, ha pozitív
érzelmek is kísérik. Akkor képes az egyén igazodni egy távolabbi célhoz, ha abban a csoportban, amelyben dolgozik, társai is ezt akarják.”
Illés Péter

Jászfényszaru képekben!

Jászfényszaru Város Óvodai Intézménye épületeinek nyári karbantartási munkálatait a GAMESZ a megbeszélt határidőre átadta. A
Szivárvány Óvoda épületének teljes festéséért köszönet Balázs Róbertnek, a GAMESZ dolgozójának. Az óvoda gyermekei és dolgozói nagy
örömmel vették birtokba a megújult csoportszobákat, öltözőket és a
Ácsné Csontos Mária óvodavezető
többi helyiséget.

Óvoda nyitogató I.
A képen a Katica csoportosok óvodanyitogató délutánja
a Szivárvány Óvodában. Fotó: Jarábikné Sinkovics Andrea

fejlesztve a minőségi tevékenységet.
tovább
Ezek például: a tanfelügyeleti rendszer bevezetésének előkészítése, belső önértékelési
program kidolgozása kompetenciák mentén,
a pedagógus életpályamodell keretében a
minősítési eljárásra jelentkezők támogatása,
segítése, egymás gyakorlati munkájának jobb
megismerése, hospitálás intézményi szinten.
A továbbiakban is törekszünk az egyenletes
teherelosztásra, figyelve arra, hogy mindenki
a számára erősségének tartott képességei alapján kapjon – illetve vállaljon feladatot.
– Bizonyára eddig is foglalkoztatta, de a
vezetői pozíciója érdekessé teheti az utolsó
kérdésünket: Milyen Jászfényszarut szeretne
látni 5 év múlva?
Úgy gondolom, hogy 5 év múlva már az
új óvodában dolgoznak a kolléganők, ahol
a feltételek adottak lesznek a gyermekek különböző fejlesztésének biztosításához (fejlesztőszoba, logopédus, gyógypedagógus). A már
megálmodott sószoba is használatba kerül.
Az esélyegyenlőség biztosítása, megvalósítása a körülményekből adódóan már megoldott feladat lesz.
A pályázatok segítségével kiépített jó kapcsolat a szomszéd helységek intézményeivel
megmarad és gyakoribb lesz.
Az óvodapedagógusok folytatják a szakvizsgás képzések során megszerzett ismereteik
beépítését a mindennapokba.
A kihívásokkal teli mindennapokban, igaznak érzem Török Anna Karolina gondolatait:

Jászfényszaru
Képekben

A tradíció és innováció.indd 1

2015.09.01. 14:04:46

Új képes kiadvány Jászfényszaruról.
Ingyenesen igényelhető a polgármesteri hivatal titkárságán.
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Kezdődik az új óvodai év
A Szivárvány Óvoda Katica csoportos kicsinyei augusztus végén óvodanyitogató, ismerkedő délutánon fedezhették fel óvodánkat. A
többi csoport szeptemberben tartotta szokásos évkezdő szülői értekezletét. A csoportok
beosztása következőképpen alakult.
Napsugár óvoda
Maci csoport: 27 gyermek
Óvónők: Dobák Ágota Zsuzsanna
Klippánné Jáger Melinda
Dajka: Rajna Józsefné Györgyi
Óvoda nyitogató II.
A Napsugár Óvoda Ficánka csoportját
birtokba vették az „első fecskék”.
Fotó: Sinkovics-Gebura Katalin
A 2015/16-os óvodai év kezdéséhez a feltételek adottak. A nyári szünet alatt a fontos
felújítási munkák, a nagytakarítás megtörtént. Óvodánkat sikeres pályázat után ismét
Ácsné Csontos Mária vezeti. A legkisebbek
befogadásáról a csoportban dolgozó óvónők
már augusztus végén tájékoztató szülői értekezletet tartottak.

Süni csoport: 28 gyermek
Óvónők: Cseszkóné Zsámboki Tímea
Kovácsné Papp Andrea
Dajka: Garasné Zsólyomi Katalin
Méhecske csoport: 25 gyermek
Óvónő: Dobák Jánosné Kati
Fáy Hanna pedagógiai asszisztens
Dajka: Langó Miklósné Ica
A legkisebbek a Ficánka csoportba kerülnek, amely folyamatos beszoktatás mellett
májusra 28 gyermeket fogad.
Óvónők: Mezei Zsoltné Paula,

Dajka:

Sinkovics-Gebura Katalin
Urbán Tiborné Ilonka

A Szivárvány Óvoda
csoportjai:
Csiga-biga csoport: 17 gyermek
Óvónők: Luda Ottóné Zsuzsi
Szakaliné Hesz Katalin
Dajka: Kóródi Antalné Kati
Pillangó csoport: 19 gyermek
Óvónők: Petrezselyemné Rimóczi Anett
Szarka Gáborné Judit
Dajka: Bőti Józsefné Marika
Süni csoport: 28 gyermek
Óvónők: Földvári Edit
Mezeiné Folyó Angéla
Dajka: Kókainé Mészáros Éva
A legkisebbek itt a Katica csoportosak.
Folyamatos beszoktatás mellett 28 gyermek
várható a csoportba.
Óvónők: Csuzzné Lovász Mária
Jarábikné Sinkovics Andrea
Dajka: Csépány Miklósné Izabella
Földvári Edit

Szüretelni voltunk

„SÜNI CSOPORT MI VAGYUNK,
SZÜRETELNI INDULUNK!
AZ ŐSZI IDŐ CSUDA JÓ,
DOLGOZGATNI EZ VALÓ!!!”
„Szüretre hívlak! Fogd föl a csuport,
Fogd föl a mustot, mely a kádba forr!”
Babits Mihály: Ősz (részlet)
Minden óvodaév kezdetén izgalommal
várjuk, hogy ellátogathassunk valamely Süni
csoportos kisgyermek kedves családjához,
megtekinteni az őszi betakarítási munkálatok valamelyikét. Az idén – nagy-középső
csoportban – Kis Gergő szülei hívtak meg
Bennünket szőlőszüretre.
Szerencsére nagyon szép, napos őszi időre ébredhettünk aznap reggel, ezért a kicsit
hosszabb séta sem tűnt nagyon fárasztónak a
gyermek számára. Megérte a fáradság, mert
Gergőéknél volt aztán „szóló szőlő, csengő
barack és mosolygó alma”, mint a mesében!

Már a kapuban izgatottan vártak bennünket
a vendéglátók, majd a kisszékekhez, ládikákból kialakított padokhoz kísértek minket,
ahol a munkaterület kapott helyet.
A gyermekek megfigyelhették, hogy Gergő
apukája hogyan darálja le a szépen előkészített, friss szőlőt, amiben minden, önként
jelentkező ovis segédkezhetett. Aztán a legérdekesebb dolog, a préselés következett, ami
közben olyan csöndben tudtunk lenni, hogy
a friss, piros must csordogálását is meghallhattuk! Minden lehetőséget kihasználtunk
annak érdekében, hogy szélesedjen a gyermekek látóköre: többek között megismerhették
a szőlőfajták neveit, színeit, a munkaeszközök elnevezéseit… stb. Munka közben közösen felelevenítettük az ismert dalocskáinkat,
verseinket, melyek az ősz „kincseivel” kapcsolatosak. Zenehallgatás céljából vidám dalocskák is felcsendültek az óvó nénik rögtönzött
előadásában…

A gyermekek nagy örömmel kóstolták meg
a mustot, s megállapították, hogy „édes,
mint a méz!!!”. A hűvösben, a szőlőtőkék árnyékában felfigyelhettünk egy „igazi!” csősz
kolomp hangjára, ami a torkoskodó seregélyeket hivatott elriasztani.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Gergő
szüleinek – Gábornak és Juditnak – a szívélyes vendéglátást, az „élményszüretelést”! Segítségükkel sok-sok tapasztalattal, ismerettel
gazdagodtak a gyermekeink. Közösen igyekeztünk minden lehetőséget kiaknázni annak érdekében, hogy a meglévő ismereteiket
elmélyítsük, s közvetlen tapasztalatokkal, az
élménypedagógia segítségével segítsük őket
hozzá az új benyomások befogadásához, hiszen a projektpedagógia atyjától tudjuk:
„Egyetlen gramm tapasztalat többet ér egy
(J. Dewey)
tonna teóriánál!”
Kép és szöveg: Kovácsné Papp Andrea
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A jászsági zsidóság
emlékeiből
Olvasmányélmény – könyvajánló
Félelemmel vegyes izgalommal vettem kezembe Kiss Erika születőben lévő könyvének első levonatát pár hónappal ezelőtt. Féltem, hogy
egy nehéz olvasmányon kell átrágnom magam, hiszen a téma nem tartozik a könnyed lányregények világába. Számtalan könyv, tanulmány,
művészeti alkotás és film született már a holokausztról és a II. világháború rémtetteiről. Csak remélni tudtam, hogy Kiss Erika könyve a
borzalmak részletezése helyett sokkal inkább bemutatja azt a világot,
melyet a világégés mindörökre elpusztított, és csak a túlélők halvány
emlékeiből tudjuk ma rekonstruálni.
Nagy megkönnyebbülésemre már az első oldalak után egyértelműen
látszott, ez a könyv nem az elrettentés céljával született. Kiss Erika
könyve a jászsági zsidóság emléke előtt való tisztelgés, talán az utolsó
pillanatban, amikor még vannak, akik emlékeznek is. A ma még fellelhető tárgyi és írásos emlékek felkutatása mellett a még köztünk élő
túlélők szavai adnak kapaszkodót általa az utókornak. Jómagam nem
vagyok túl járatos a helytörténetben, de szakmámnak és Kiss Erika
állandó társaságának köszönhetően azért elhihetik, elég sok minden
ragadt már rám Jászberény és a Jászság múltjának ismeretéből. Kövezzenek meg elfogultságomért, de úgy érzem, hiánypótló munka született. Nemcsak azért, mert a tőle megszokott alapossággal kutatta fel a
túlélőket és a leszármazottakat. Nemcsak azért, mert időt, energiát,
fáradtságot és benzinköltséget nem kímélve járta a levéltárakat, temetőket, múzeumokat, bújta az összeírásokat, anyakönyveket. Nemcsak
azért, mert olyan fotókat, veszteséglistákat és adatokat ásott elő archívumok mélyéről, melyek talán sosem válhattak volna nélküle mindenki számára elérhetővé. Sokkal inkább hiánypótló ez a kötet, mert
múltunk egy kis híján feledésbe merült szeletének állít emléket.
Könyve mementó. Azoknak az embereknek az emlékműve, akik
közöttünk éltek. Akiknél felmenőink vásároltak, hogy aztán szüleinknek ebédet adhassanak a családi asztalnál. Akiknél ruháikat varratták,
melyek talán már csak a padláson, vagy egy-egy elfeledett szekrény
ajtaja mögött őrzik a régi szabók és kalaposok munkáját. Azoknak az
embereknek állít emléket, akik peres ügyeinket intézték, akikhez jogi
tanácsért fordultunk, vagy akik kikezelték dédapánkat a kanyaróból.
Azokra emlékezik ez a kötet, akik nevet adtak a jászsági bornak. Iparosoknak, művészeknek, kereskedőknek ad örök emléket ez a könyv, és
nem utolsósorban vendéglátósoknak, akiknek asztalánál a helyi lapot
olvasgatták elődeink. A helyi lapot, melynek kiadójára, sok szerzőjére
és nyomdászára is rálelhetünk e könyv oldalait lapozgatva. Emberekről olvashatunk, akik itt éltek, akik szakmájuk, tudásuk és nem utolsó
sorban vagyonuk révén hozzájárultak ahhoz, hogy elődeink élete valamivel könnyebb legyen. Az már az emberi természet, a sors és egy
kegyetlen eszme rovására írható, hogy a társadalom jó része végül épp
szakmájukat, tudásukat és vagyonukat rótta föl nekik sérelemként,
mindezt származási és vallási köntösbe bújtatva.
Jó szívvel ajánlom tehát Önöknek ezt a könyvet, mert – első, második és harmadik olvasóként is – azt gondolom, hogy Kiss Erika alapos
és fontos munkát végzett. Egyrészt megőrizte számunkra azon jászsági zsidó emberek arcait és neveit, akik a marhavagonokról leszállítva
már csak egy szám voltak a 6 millióból. Másrészt emlékezni, vigyázni
és szembenézni tanítja az utókort. Akarva-akaratlanul is feltesszük
ugyanis a kérdést a könyv elolvasása után: Hol tartana ma ez az ország
és ez a társadalom, ha az ártatlanul meggyilkoltak és leszármazottaik
ma is közöttünk élhetnének?
Rédei Anna újságíró, a Jászkürt felelős szerkesztője

Szépkorú köszöntése

Zsámboki János Imre szeptember 18-án volt 90 éves,
akinek gratulálunk és jó egészséget kívánunk. Fotó: Morvainé Palócz Éva

Dankó Szilvi estje
A korábban több éven át Jászfényszarun lakó Dankó Szilvia koncertjével nagy sikert aratott a művelődési házban.
Fotó: Glonczi Rudolf

Cigánybál

Szerkesztőségi információk
Fogadóóra minden pénteken a Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Könyvtár földszinti kistermében 9-11 óráig.
Szerkesztőségi telefon: 70/673-7618.
Hívható hétfőtől péntekig napközben.

A búcsúi cigánybált szeptember 12-én tartották a művelődési házban az önkormányzat jelentős anyagi támogatásával. A zártkörű rendezvényen mintegy 250-en vettek részt.
Fotó: Glonczi Rudolf
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V. Jubileumi Kemence ünnepe
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2011-ben indította útjára a Kiss
József Helytörténeti Gyűjteménynél az akkor elkészült közösségi kemence kapcsán augusztus 20-ához kapcsolódóan a Kemence ünnepét.
A kezdeményezésből hagyomány lett. A rendezvényt kezdetektől támogatja a Jászfényszaruért Alapítvány.
Az előző évektől eltérően már 19-én munkához látott Németh Ákos
pékmester és Vígh Antal fűtőmester, hogy a templomban 20-án az új
búzából a helyi közösségi kemencében sült három kenyeret megszentelje Kiss Gábor plébános atya. A szépen megkelt és barnára sült ke-

A jelenlévők örömmel kóstolták meg a hagyományosan kovásszal
készült kenyeret. A friss, meleg kenyér gyorsan beszívta a libazsírt,
margarint, vajkrémet, melyre lila hagyma, paradicsom, ízlés szerint
paprika került. Az édesszájúak különböző gyümölcsökből készült
lekvárt kenhettek a kenyérre. A Samsung felajánlása is megérkezett a
rendezvény előtt, így őszibarack is került az asztalokra.
A szellemi táplálékról 16 órakor kezdődő műsorával Pető Martin
énekes gondoskodott. Az első húsz percben Kálmán Imre és Huszka
Jenő legismertebb melódiái csendültek fel.

A résztvevők egy csoportja

Nézegetős, beszélgetős

Pető Martin énekel

Jólesik a kemence melege

nyereket szerdán délután Zsámboki Sándor sekrestyés, harangozónak
adtuk át. A hívek a reggeli szentmise után megkóstolták a megszentelt
kenyeret.
Huszadikán további kenyerek sültek a kemencében. Délután 3
órakor a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény udvarán kellemes kenyérillat fogadta az érkezőket. Az ünnepség kezdetekor már az utolsó
dagasztás három szépen megsült kenyerét vették ki a kemencéből. A
rendezvény Pető Lászlóné Sándor Kati alkalomhoz illő Szent István
énekével vette kezdetét.

A második részben a 60-as, 70-es évek Táncdalfesztiváljainak győztes
slágereit énekelte, a közönség nagy örömére. A hangosításról Fekete
Károly gondoskodott.
A műsor után újabb kenyerek szeletelésére, majd elfogyasztására került sor. A közös baráti beszélgetésnek kedvezett a kellemes idő, így jó
hangulatban 18 óra tájt zárult az V. jubileumi Kemence ünnepe.
Köszönjük mindazok munkáját, akik a rendezvény sikeres megtartásához munkájukkal, adományukkal hozzájárultak.
Szöveg: Tóth Tibor · Fotó: Glonczi Rudolf
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Babfesztivál, 2015 Zakliczyn
Testvérvárosunk idén is sok szeretettel meghívta Jászfényszaru küldöttségét hagyományos, nyár-búcsúztató rendezvényére. Győri
János Bertalan alpolgármester úr vezetésével,
Szabó László képviselő úr szervezésével remek
csapat jött össze, nagy öröm számomra, hogy
a párommal én is tagja lehettem. Az alpolgármester úr és felesége, Magdika, a képviselő úr
és felesége Zsuzsa, Rusai László és felesége Terike, Balogh Attila, Szerencsés István tolmács
és Kati párommal állt össze a „stáb”.

polgármesteri hivatal melletti szállodában
volt, ami igen igényesen volt kialakítva, kényelmes ágyakkal, tágas szobákkal. (néhányan szűkösebbel is beérték volna)
A szálloda vezetője már fesztiválhangulatban fogadott minket. Itt néhányan elkövettük azt a hibát, hogy vacsoráztunk. Először.
Másfél óra múlva újra terülj-terülj asztalkám
és sűrű „na zdarovje”. A tavalyi Szabadság
napi futáson megismert szimpatikus fiatalember immár polgármesterként, a vidám

Borongósan indult az utunk szombat reggel, de ezen szomorkodjon a sofőrünk (aki
egyébként remekül tette a dolgát). A busz
tökéletes, kényelmes, ami nem is csoda, hiszen egy fullos egy éves Merci repít minket.
Szlovákia még szürke, esős (mint máskor is),
de a határhoz közeledve már derül, Lengyelországba lépve pedig süt a nap.
Nem bízhattuk el magunkat, mert a magyar
rendszám és a busz felhívás egy keringőre a
rend éber őrei számára. Tolmács segítségével
bizonyítottuk, ami egyébként is látszott, nem
migrációs céllal érkeztünk, és titkos útitársaink sincsenek. Kellett ez a kis intermezzo,
mert a társaság felélénkült és fogyasztottunk
egy kupica hazait, felkészülés gyanánt az előttünk álló estére. Nem tudtunk eléggé felkészülni, de erről majd később. Szállásunk a

testnevelő kolléga pedig, mint a képviselőtestület tagja fogadott minket, – és az ukrán
delegációt, akik jövendőbeli testvárosa lesznek Zakliczynnek. Tolmácsunknak elég feladatot adott a vezetők közti beszélgetés, így
Szabóné Zsuzsa aktív segítségével, az orosz
nyelvet is segítségül híva órákon át beszélgettünk. Régi igazság: van az a vodka mennyiség, ami képes a látens nyelvtudást aktivizálni. Nálam biztos.
Sajnos be kell számolnom arról is, hogy a
rögtönzött „Felszállott a pávában” csúnyán
alul maradtunk. Nem takaróznék azzal, hogy
kevesen voltunk, vendéglátóinkhoz képest
feltétlenül, de az öt fős ukrán delegációnak
volt egy Pavarottija. Szerencsére egy nóta
után (Nyisd ki babám az ajtót!) megszántak
minket és gyönyörű, érzelmes dalokat éne-

keltek a korábbi polgármester úr – most már
a megyei közgyűlés elnöke –, vezetésével.
Sok élménnyel (vacsorával, vodkával) telve
tértünk nyugovóra. Reggel korán keltünk
és rájöttünk, hogy túszul ejtettek minket.
Történt, hogy az előző este lakodalom volt a
szállodában, így amikor az utolsó vendég is
távozott, fáradtan hazament a szálloda ös�szes dolgozója. Arra ügyeltek nehogy bajunk
legyen, jó alaposan bezártak minden ajtót.
Még mielőtt komolyan aggódhattunk volna,
megérkeztek, remek reggelit készítettek (pedig, ha két órát alhattak), mi pedig indulhattunk az ünnepi misére.
Nehezen találom a szavakat a szertartásra, a
hangulatra, a résztvevőkre. Legyen elég an�nyi: példaértékű. Kicsit pihentünk, sétáltunk
feldolgoztuk a látottakat és hallottakat, majd
ebéd ezen a napon először, de nem utoljára. A
főtéren lévő „vurstli” csak előszobája a Fesztiválnak. A sportpályán a környék apraja-nagyja. Annyiban más az itteni vásár, mint itthon,
hogy kevesebb a kínai portéka és a termékek
kerülnek előtérbe. Színvonalas programmal
fogadnak minket a néptáncosok, és köszöntenek minket minden helyi nevében. Alpolgármester úr meleg szavakkal viszonozza a köszöntést. A sportcsarnokban újra terülj-terülj
asztalkám, képtelenség elhárítani a kínálást.
Nem túlzok, többen vagyunk a sportpályán,
mint a város tejes lakossága. Jó volt belemerülni a vásári forgatagba, bár a nyelvtudásom
az előző estéhez képest mintha megkopott
volna. Rövid pihenő és átöltözés megérkezett
értünk a busz. Meglepetés vacsorára vitt minket. Ezúttal a testvérvárosi kapcsolatok életre
hívói Agata és a tűzoltóparancsnok úr voltak
a vendéglátóink, akik egy újonnan nyílt étterembe vittek minket. Itt már rájöttem, hogy
óvatosabban kell a pohárköszöntőkre reagálni. A beszélgetést követően visszatértünk a
szállodába, ahol – immár újabb vacsora nélkül – folytattuk az eszmecserét, majd nyugovóra tértünk.
Reggeli után a polgármester úr búcsúztatott
minket és az ukrán delegációt a hivatalában.
Alpolgármester úr megköszönte a vendéglátást, ami újra és újra lenyűgöz, mert teli van
őszinte szeretettel. Igyekszünk a Fény Fesztiválra érkezőket hasonló barátságban vendégül látni. Remek három nap volt. Köszönjük
Zakliczyn!
Matécsa László Csaba

Színházi programok
A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre szervezésében 2015. október hónapban a Madách Színház következő előadásaira, Budapestre különjáratú autóbuszt indít.
Október 24-én (szombaton) 17 órai indulással a Goodale fivérek: Agyeldobás című
vígjátékát nézzük meg.
A főbb szerepeket játsszák: Nagy Sándor,
Magyar Attila/Simon Kornél, Szerednyey
Béla.

Az előadásra útiköltséggel együtt 6.100 Ft/
db és 5.300 Ft/db áron tudunk jegyet biztosítani.
Október 30-án (pénteken) – egyesületünk
megalakulásának 22. születésnapján – 17 óra
30 perces indulással Gallusz Nikolett: Hölgyek – Urak gramafonslágerek című koncertjét nézhetik meg az érdeklődők.
Közreműködik: Kiss Ernő Zsolt, valamint a
Madách Színház zenekara.

Az előadásra útiköltséggel együtt
4.500 Ft/db áron
tudunk jegyet biztosítani.
Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni Tóth Tibornál a +36/30-337-3336 vagy
este a 06-57-422-871 telefonszámokon
lehet.
Tóth Tibor
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Megújult az 1848-49-es katona síremléke
Jászfényszaru temetőiben számos neves személy (plébános, tanító,
jegyző, katona) nyugszik. Emléküket megmaradt síremlékeik őrzik.
A jászfényszarui római katolikus egyházközség célul tűzte ki, hogy a
temetőinkben fennmaradt neves személyek látképileg is fontos síremlékeit megóvja. Elsőként felújított síremlékünk a Felső-temető
bejáratához közel az I. és II. stációs oszlop között, közvetlenül az út
mellett található: Hebrony Alajos fehér márvány keresztje. A keresztet
évtizedek óta egy fává terebélyesedett lonc nőtte körbe. A lonc törzse
rátekeredett a keresztre és a síremléket kiemelte eredeti talapzatából,
sőt a keresztet két helyen is eltörte. A hatalmas lonc pedig szeptember
közepén, éppen a temetői búcsú idején virágzott, amire méhek százai
repültek, riadalmat okozva az arra haladóknál. Így tehát a több száz
kilós vészesen megdőlt síremlék és környezete balesetveszélyessé vált.
A sírkő felújítását az is indokolta, hogy Hebrony Alajos volt Hebrony
Kálmán plébános édesapja, aki 1903 és 1936 között meghatározó személyisége volt Jászfényszarunak. Hebrony Alajos bár nem volt helybeli, hiszen Gyöngyösön született és Andornakon volt tiszttartó, 1903
után Jászfényszarun élt és a nagyközségi képviselő-testületnek is tagja
volt. Személyének fontosságát tovább emeli, amint az a síremléken is
olvasható, hogy az 1848-49-es szabadságharcban, mint 19 éves fiatalember, honvédként harcolt. Városunkból bár számosan harcoltak a
szabadságharcban, megjelölt síremléke csak Hebrony Alajosnak maradt fenn.
Hebrony Alajos fiát Hebrony Kálmán plébánost 1936-ban az édesapa sírjától jobbra a 2. sírhelyre temették el. Sírjára csak egyszerű fakereszt került. Ezt a síremléket 1982-ben sajnos felszámolták, ezért
szerettük volna a neves plébános egykori sírja elé is emléktáblát helyezni. Mivel az új tulajdonosok nem járultak hozzá az emléktábla

elhelyezéséhez, ezért Hebrony Alajos sírja elé került az új márvány
tábla ezzel a felirattal: „Hebrony Kálmán 1870–1936 Jászfényszarui
plébános 1903–1936”.
Az egyházközség 2014-ben Jászfényszaru Város Önkormányzatához sikeres pályázatot nyújtott be, így lehetővé vált az örökösökkel
való egyeztetés után a síremlék felújítása és környezetének rendezése. A síremlék felújítását és az emléktábla készítését Tóásó Tibor
jászfelsőszentgyörgyi kőfaragó végezte. A síremléket Kiss Gábor plébános szeptember 13-án a Szent Kereszt búcsú alkalmával szentelte meg.
Reméljük, hogy a felújított síremlék méltó emlékhellyé fog válni,
hogy az 1848–49-es hősök emléke előtt tiszteleghessünk.
A felújításban részt vett: Cserháti Béla, Ézsiás Vencel, Farkas Kristóf
Kép és szöveg: FKV
Vince, Kollár Csaba és Pető István.

Művésztelep, immáron másodszor!
Idén másodízben került megrendezésre településünkön a hivatásos
művészeket tömörítő Jászfényszarui Művésztelep. Meghívásunkra az
ország több tájáról érkeztek az alkotók. A tábor tíz napja alatt a tizennyolc művész megközelítőleg hetven alkotást készített. Minden műfaj
képviseltette magát. A festészet, a grafika, a fotó, a tűzzománc, a videó,
a performansz és az installáció is jól megfért egymás mellett. Szakmai
előadások és nyitott műhelyprogramok is színesítették életünket, melyeken igen változatos és érdekes szakmai csemegékbe kóstolhatott a
képzőművészet iránt mélyebben érdeklődő hallgatóság.
Előadóink voltak: Lisányi Endre (Budapest), Szilágyi Rudolf (Eger) és
Herczeg István (Eger)
A művésztelep anyagából egy valóban színvonalas kiállítást láthatott
a nagyközönség a Régi Kaszinó étteremben egészen 2015. szeptember
19-éig.
A 2015-ös művésztelep tagjai: Berze Éva, Bugyi István, Dormán Adrienn, Farkas Rita, Ghyczy György, Kubinyi Katalin, Kun Péter, Lisányi Endre, Maldrik Gábor, Mátyássy Gábor, Sinka Péter, Somodi Tibor,
Szente-Szabó Ákos, Szilágyi Dezső, Szilágyi Rudolf, Szpisják Pál, Tar
Kép és szöveg: Bugyi István
Ildikó és Zsólyominé Kiss Mária.
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Látogatás Jászfényszaru kárpátaljai testvértelepülésén, Gáton
2013-ban kötött egymással testvér
te
le
pülési megállapodást Jászfényszaru és a
Kárpátalján lévő Beregszász járásbeli Gát
község (Ukrajna).
A mintegy 3100 lélekszámú, zömében
magyar ajkú faluban 2015. július 26-án
tartották a Falunapot, melyre Jászfényszaru
delegációját is meghívták a testvértelepülési
kapcsolatok jegyében.
Várva várt esemény volt már ez, hiszen a kialakult háborús helyzet miatt a tavalyi évben

elmaradt, pedig a település abban az évben
ünnepelte fennállásának 640. születésnapját.
A Falunapon a település apraja nagyja megjelent, nagy örömmel fogadták a műsorokat,
fellépőket. Lokita István polgármester köszöntőjében kitért arra, hogy 2014-ben, a település fennállásának 640. évfordulóját nem
tudták megünnepelni:
– E jeles eseményt nem volt alkalmunk
az elmúlt évben megünnepelni, ezért most
kettőzött erővel és odaadással érezzük jól

Csapatkép a focimeccs előtt

Jellegzetes kép a focimeccsről:
Gát támad, Jászfényszaru védekezik, mely végén mégis Jászfényszaru rúgott gólt

Falunap Gáton

magunkat – mondta, majd beszámolt eddigi
tevékenységükről, a faluban történt pozitív
változásokról.
A rendezvényen megjelent Zubánics László,
az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség
(UMDSZ) elnöke is, aki az összefogás szükségességére hívta fel a figyelmet.
„Ez azért is lényeges, mert országszerte új
szelek fújnak. Úgy tűnik, átalakulóban van
az önkormányzati rendszerünk is. Ősszel
önkormányzati választásokat tartanak itt
Ukrajnában, és fontos, hogy a tanácsokba
méltó emberek kerüljenek be. Úgy tűnik,
húszegynéhány esztendő után végre lesz magyar egyetértés Kárpátalján. Remélhetőleg a
megállapodás napokon belül megtörténik, s
akkor közös magyar listákon indulnak majd
a képviselőjelöltek” – fejtette ki véleményét.
Az elnök a kialakult helyzetre tekintettel
diplomatikusan így fogalmazott: „Az itteni
emberek mindig is munkás kezükről voltak
híresek. Most is nagyon sokan valahol Európában vagy Ukrajna belső régióiban vannak,
ezért nem tudják megosztani az ittlévőkkel
a falunap örömét. Ám egy-egy ilyen rendezvény általában „hazahívja” a messze távolba
szakadt hazafiakat.”
A rendezvényen képviseltették magukat
a testvértelepülések is, így Magyarországról
Jászfényszaru, Bököny és Vasad, míg Szlovákiából a felvidéki Marcelháza képviselői
voltak jelen.
A programokban gazdag napon sor került
több futballmérkőzésre, számos gyerekprogramra és szépségversenyre is. Az ünnepnap
hajnalig tartó utcabállal fejeződött be.
Kiemelt figyelem övezte a gáti önkormányzat csapata és a jászfényszarui önkormányzat
csapata között zajló műfüves focimeccset
annak tükrében, hogy az elmúlt években
eddig kétszer találkoztak a csapatok, és egy
döntetlen mellett egy gáti sikert lehetett elkönyvelni. Ennek tudatában nagy iramban
kezdődött meg a meccs a gáti általános iskola
udvarában található műfüves pályán. Megilletődöttségnek nyoma sem volt a csapatokon, egymás után alakultak ki a gólhelyzetek
mindkét kapu előtt.
A jászfényszarui kaput Balázs Gábor védte, mégpedig kitűnően, sok bravúros védést
mutatva be, hiszen kapott gól nélkül tudta
a meccset végigjátszani. A kétszer 20 perces
meccs első félidejének közepén Urbán Csaba passzából Szalai Dániel lőtt nagyon okos
gólt. Több gól nem született, pedig sem a
kapufákat, sem a kapusokat nem kímélte
egyik csapat sem. Ezzel Jászfényszaru 1:0
arányban nyert, mely győzelem értékét emeli, hogy a gáti csapatban a gáti nagycsapat
kapusa védett, és ott játszott a járási bajnokság visszavonult többszörös gólkirálya is. A
jászfényszarui önkormányzat csapatát Balázs
Gábor, Fáy Dániel, Fáy Gedeon, Szalai Dániel, Illés Péter, Gulyás Attila és Urbán Csaba
alkotta.
Kép és szöveg: Urbán Csaba,
a projektiroda munkatársa,
környezetvédelmi és közbiztonsági referens
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Rendőrségi hírek
Tisztelt Olvasó!
A nyári szünidő, a gondtalan pihenés
időszaka véget ért, becsengettek az iskolákban. A város forgalma jelentősen növekedett, elsősorban a reggeli
iskolai becsengetés előtti időszakban.
A Szabadság úton folyamatban lévő felújítási munkálatok nehezítik
a közlekedést a településen. Kérem a közlekedőket, fokozott óvatossággal közlekedjenek a kereszteződések megközelítésekor, legyenek
előzékenyek!
Minden alkalommal győződjenek meg róla a védett úton közlekedve is, hogy megkapták az elsőbbséget! Amennyiben így járnak el, nagyobb eséllyel kerülhetőek el a közlekedési balesetek.
Az iskolák környezetében 6. osztályos tanulók (kisrendőrök), polgárőrök és rendőrök is segítik a biztonságos közlekedést. Kérem, tartsák
be a jelzéseiket, kéréseiket! A kijelölt gyalogosátkelőhelyek használatára nem lehet elégszer felhívni a figyelmet.
Kiemelt bűncselekmény nem vált ismertté a városunkban a nyári
hónapok alatt.

70. születésnapra…

A rendőrség a lakosság segítségét kéri azonban ismeretlen rongálók
azonosítása érdekében. Az ismeretlen elkövetők 2015. augusztus 16án hajnalban a Vízmű telephelyére és a Kisiskola udvarára beugorva,
az ott található épületek falára a fenti képen látható graffitiket helyezték el festékszóróval. Az elkövetők tettükkel bűncselekményeket
követtek el.
A kerékpárok biztonságos lezárásáról, stabil tárgyhoz történő lelakatolásáról minden esetben gondoskodjanak, és ezt lehetőleg gyermekeiktől is követeljék meg! A tanév első napjaiban is számos esetben
kellett az iskola előtti tárolóban lezáratlanul hagyott kerékpárokat
biztonságba helyezni.
A kerékpárlopások megelőzése érdekében kerékpár gravírozást
szervezünk 2015. szeptember 29-én 13 órától 16 óráig Jászfényszarun a Nagyiskolában, amelyre a közeljövőben – terveink szerint
– több alkalommal is sor kerül.
A közlekedésük során az alábbi szabályokat és tanácsokat kövessék:
· Járműveiket vezetve tartsák be a sebességhatárokat!
· Álljanak meg a STOP jelzés hatálya alatt!
· Ne telefonáljanak vezetés közben!
· Ne parkoljanak tiltott helyen, valamint mozgáskorlátozott parkolóban jogosulatlanul!
· Autóban utazva alkalmazzák a passzív biztonsági eszközöket!
· Gépjárművet vezetve továbbra se fogyasszanak alkoholt!
Az ittas járművezetés potenciális balesetveszélyt hordoz!

Drága Manyika néni!
Születésnapján nem kívánok egyebet,
Csendes lépteit kísérje szeretet,
Szívébe béke, lelkébe nyugalom,
Legyen nagyon boldog ezen a napon.
Nagyon boldog 70. születésnapot kíván barátnője: Ildikó
Kép és szöveg: Dávid Ildikó

Elérhetőségek: Telefon: 112;
Rendőrőrs: +36-70/330-7626; Fax: 57/422-138
Terenyi Imre rendőr százados,
rendőrőrsparancsnok
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Rokonlátogatáson
Zsombón és a Szőke-Tisza városában Szegeden jártunk
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete rendszeresen szervez belföldi kirándulásokat. Augusztus 29-én szombaton azzal a céllal indultunk
útnak, hogy Fényszaruról kirajzott családok
– elődeink – új „hazáját” ismerjük meg. A
török dúlás után 1719-ben az elnéptelenedett Kiskundorozsmát főleg jász családokkal
– köztük községünkből – telepítették be. A
fényszarui telepesek Kiskundorozsmához tartozó zsombói határrészen kerestek új életteret, a zsírosabb földeken gabonát termesztettek, és rideg állattartást folytattak. A terület
Zsombó néven 1850-től önálló település lett.

legnagyobb virágkertészetébe vezetett. A tulajdonos Gyuris Attila fogadott bennünket.
Elmondta, szülei is családi gazdálkodással
foglalkoztak, ezen a tájon az őszibarack termesztése biztosította a megélhetést. Kertészmérnöki diplomáját megszerezve néhány évet
egy mezőgazdasági szövetkezetnél dolgozott,
majd annak megszűnését követően szülei
vállalkozásába kapcsolódott be. A vállalkozás
jövedelmezőségének növelése érdekében új
kultúrnövényt kellett keresni, ami kis területen nagy hozamot ad, és nincs kitéve az időjárás viszontagságainak. Az általunk megné-

Rózsák között
Az autóbuszunk a tervezett időben, 9 órára a Zsombóhoz vezető főút mellett – a település belterületi határához 3 km-re – egy
korábban tanyai iskolának használt, néhány
éve EU-pályázatból felújított, ma közösségi
és szabadidő központhoz érkezett. Vendéglátóink Gyuris Zsolt, Zsombó nagyközség
polgármestere és Kálmán Ferenc helytörténeti kutató, nyugalmazott iskolaigazgató házi
pálinkával és pogácsával fogadott bennünket
az épület nagytermében.
A településről a polgármester prezentációval színesített bemutatót tartott. Elmondta,
hogy a Zsombón élő 3.400 lakos életkora
39 év, ő maga a 41 évével túlkorosnak számít. Településük azon kevesek közé tartozik,
ahol lakóinak száma évek óta nő, az elmúlt
15 évben közel másfél ezerrel szaporodott.
Zsombóra Szegedhez való közelsége folytán
sok fiatal család költözik ki, illetve telepedik
le. Az utóbbi években már évente csak 50–70
fő letelepedését biztosítják. Jelenleg folyik a
település teljes szennyvíz csatornázása, más
infrastruktúra már kiépült.
A nagyközségben 2006 és 2012 között az
önkormányzatnak 61, a civil szervezeteknek
(önkormányzati segítséggel) 27 lezárt uniós
pályázata valósult meg 2,3 milliárd forint
értékben.
Kálmán Ferenc a jászok idekerülésének
történelmi eseményeit elevenítette fel, magát is a Jászfényszaruról idekerült Kálmán
családnevű jászkapitány leszármazottjának
tekinti. A tájékoztatók után tovább indulva
utunk a Zsombó külterületén lévő, hazánk

Jóbarát vendéglőbe, ahol ízletes és bőséges
ebédet kaptunk. A zsombóiaktól itt búcsúztunk és viszontlátogatásra hívtuk meg őket
a 2018-as Jász Világtalálkozóra, Jászfényszarura.
Utunk következő állomása Kiskundorozs
mára, a Dankó Pista által is megzenésített
csa
dorozsmai szélmalomhoz vezetett. Gor
kovszkiné Manyika a malomhoz érve elénekelte „Nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom…” című nótát. A malom
gondnoka, Vass József fogadott bennünket,
és elmondta, ezt a malmot 1821-ben Czékus
Andor gazda építette, melyet Faragó György
1900-ban megvásárolt.
Gabonát őrölt, többféle minőségben. Sokszor éjjel-nappal egyfolytában őrölt a malom,
hogy minél jobban kihasználják a böjti szeleket. Miután a tulajdonos 1949-ben meghalt,
a család tovább nem használta, állapota romlott. 1961-ben műemléké nyilvánították. Azóta többször felújították, legutóbb 2011-ben.
A malom működési elvét a 3 szint bejárásával
ismertük meg.
Néhány kilométer utazás után Szegedre
érkeztünk, ahol a Móra Ferenc Múzeumban
már vártak bennünket. Az impozáns épületben több állandó, és időszaki kiállítás látható. Az idegenvezetőnk a díszteremben az ott
elhelyezett festményeket ismertette velünk.

A zsombói bölcsöde bejárata előtt
zett kertészet 15 év alatt alakult ki, a 2008-as
válságot a három nagy virágtermesztő közül
csak ők élték túl, és ma egyedül uralják a piacot. A folyamatos fejlesztések eredményeként
a 25.000 m2 (2,5 ha) területű üvegház alatt
évente 2-2 millió szál rózsát és gerberát állítanak elő, húsz fő foglalkoztatásával. A hazai
piacra termelnek, de a szegedi nagybani piacról jelentős mennyiségű virág Romániába
kerül. A Tescóval jó és hosszú távú együttműködésük van. Élmény volt látni a „tengernyi”
mini gerbera sokszínűségét, és érezni a csodálatos rózsák illatát.
Zsombó intézményeit autóbuszon utazva
néztük meg, de a 2013-ban átadott 134 milliós EU-beruházásból megnyílt 30 férőhelyes
bölcsődénél, amely 15 fővel igény esetén a
meglévő helyiségekből bővíthető, hosszabb
időt töltöttünk. Majd gyalog átsétáltunk a

Így láthattuk Munkácsy Mihály Honfoglalás
című alkotásának próbafestményét, melynek
eredetije az Országház Vadásztermében látható. Megcsodálhattuk Jászapáti szülöttjének,
Vágó Pálnak a szegedi árvízről festett monumentális alkotását, és számos más kisebb méretű festményt, ismert festők alkotását. Végigvezetett bennünket a Kis herceg interaktív
időszaki kiállításon. Fakultatívan a Móra
Ferenc tevékenységét bemutató tárlatot, az
éremgyűjteményt, valamint a Szappantól a
szépítkezésig című kiállításokat néztük meg.
A Szegedi dómba a szerencsések egy házasságkötés eseményét is láthatták. Szabad
program keretében a sétálóutcán múlattuk
az időt.
Szép élményekkel gazdagodva este 10 után
érkeztünk Fényszarura.
Szöveg és fotó: Tóth Tibor

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2015/09

19

Jubileumi horgászverseny

Jó fogás

A verseny győztese

Mérlegelés

A jászfényszarui Béke Horgászegyesület
idén ünnepli 40 éves jubileumát. Ez alkalomból 2015. augusztus 22-23-ára 24 órás
horgászversenyt hirdetett. A nyílt versenyre a
tagok mellett bárki jelentkezhetett, aki országos engedéllyel rendelkezett.

A helyszín a Kalapgyári I. tó volt, ahova
szép számmal gyűltek össze az érdeklődők.
Az 56 nevező közül első helyen Földvári Edina végzett, aki 71 kg halat fogott, második
lett Palócz Tamás 31 kg hallal, harmadik
helyen Pabar Sándor végzett 18 kg hallal. A

szép eredményért a győztesek egy-egy kupát
és horgászfelszerelést vehettek át az egyesület
vezetőségétől. Különdíjban részesült kitartásáért a verseny legifjabb résztvevője, Zsiga
Milán (7 éves). Gratulálunk!
Kép és szöveg: Karizs Evelin

Köszöntések
Házassági évfordulóra

E két szív régóta egymásért dobog,
e két kar 50 éve egymásba fonódott.
Jóban, rosszban kitartottatok,
egymás felé őszinték maradtatok.
Ha valaki megkérdezné tőlem mi az igaz szerelem?
Annyit mondanék: nézzen rátok s megérti teljesen.
Ti ketten egymás részei vagytok,
50 éve egymáshoz tartoztok.

50. házassági évforduló

Sok szeretettel köszönti családja Kollár Ferencet és Héda Erzsébetet
50. házassági évfordulójuk alkalmából!

70. házassági évforduló

A bánatban egymásnak vigaszt nyújtottatok,
örömben együtt vigadtatok.
Bár az élet sok akadályt gördített elétek,
szerelmetekkel mindet legyőztétek.
Az élet bármerre is sodor minket,
mindig szeretni fogunk titeket.
Ezért csak egyet kérek, legyetek nagyon boldogok,
amíg csak lehet.
Török László és Kovács Katalin 2015. augusztus 28-án ünnepelték
50. házassági évfordulójukat, mely alkalomból még további sok szeretetben, egészségben eltöltött boldog évet kíván egész családjuk.

Gergely Istvánt és feleségét, Búzás Klárát szeretettel köszöntik gyermekei
70. házassági évfordulójuk alkalmából, és külön köszöntik édesanyjukat
92. születésnapján. Sok boldogságot, és jó egészséget kívánnak Nekik.
Szöveg: Dávid Ildikó
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Barangold be velem a Jászságot!
A „Jó tanuló – felkészült túrázó” I. helyezett pályázata II. rész
JÁSZSÁG NEVEZETESSÉGEI
A Jászság települései számos különlegességet, természeti értéket, hagyományt, történelmi emléket mutatnak az érdeklődőknek.

Jászjákóhalma határát már 10-13 ezer évvel ezelőtt járta a mezolit kori ősember, mint
ezt a Jászberény határán lezajlott ásatás leletei
bizonyítják. A településtől északra halad el
a szarmaták által 324 és 337 között épített,
a Dunát a Tiszával összekötő Csörsz árok
nyomvonala.
Jászteleken található a Pusztamizsei Természetvédelmi Terület. A település környéke
jó vadászati és horgászati lehetőségeket kínál.
Jászberény. Itt található az ország egyik legrégibb múzeuma, a 1874-ben alapított Jász
Múzeum, ahol látható Jászberény város és a
Jászság szimbóluma, nemzeti ereklyénk, Lehel kürtje. Jászberény kulturális élete élénk.
A városban működik a nemzetközi hírnévnek
örvendő Jászság Népi Együttes. Itt rendezik
meg minden évben a Nemzetközi Táncház
és Zenésztábort, a Csángó Fesztivált, az Országos Mézvásárt. A város aktív sportéletét
mutatja, hogy sportolói számos európai és

Jászszentandrás – római katolikus templom
országos aranyérmet gyűjtöttek be különféle (küzdő sportok, görkorcsolya, jégkorong
stb.) sportágakban. Látható ebben a városban
a Hamza Múzeum, Sisa József alkotóháza,
Állat- és növénykert. Az 1987-ben megalakult Hajta-mocsár Természetvédelmi Terület,
a Hajta-patakot mintegy 15 km hosszan kísérő mocsárrendszer legészakabbi tagja. Kiterjedése a szomszédos nedves rétekkel együtt
mintegy 200 ha. Az itt előforduló védett növények közé olyan érdekességek tartoznak,
mint a mocsári páfrány, mocsári kosbor, fehér
tündérrózsa. Vizes években gazdag madárvilág jellemzi a területet, költ itt bölömbika,

vörösgém, cigányréce, nyári lúd, kékbegy. Itt
kerül megrendezésre minden évben a Hajtatúra, mely kerékpározóknak és túrázóknak
ad megmérettetési lehetőséget akár 10-50
km-en is. Közben megismerkedhetnek a környezet értékeivel, szépségeivel. Híres jászberényiek: Déryné Széppataki Róza színművésznő, Gerevich Aladár olimpiai bajnok, Zirzen
Janka, a hazai nőnevelés és tanítóképzés nagy
alakja, Csík Tibor olimpiai bajnok ökölvívó.
Jászdózsa eredetileg nem jász „szállás”, nem
jász település volt, de az idők során és a török
hódoltság alatt beleolvadt egy Négyszállás
nevű jász település, melynek régészeti nyomait az 1980-as években a „berényi föld” nevű
határrészen, a falutól néhány kilométerre tárták fel. A török hódoltság után Dósa és Jászberény sokáig pereskedett a területért, amit
végül Jászberénynek ítéltek. Az ásatás kincsei
a szolnoki Damjanich Múzeumban találhatóak. Ebben az irányban, Négyszállás néven
ma egy tanyabokor, kis kápolnával, található
a Jászberény-Jászárokszállás összekötő úton.
A terület a Tarna, az Ágói-patak (helyiek által „Kotró” néven is ismert), erdős, mocsaras,
időnként elöntött vidék volt. Utolsó maradványa a községtől északra található Pap-erdő.
Nevezetességei: 1811–13 között épült, mára
műemlék jellegű, 5 lyukú „Kőhíd”.
Jászfelsőszentgyörgy Zagyva-menti Természetvédelmi Terület (Jászberényi terület
is). A Zagyva természetes medrében folyik,
partja olyan magas, hogy nem kellett védőgátat emelni. Ennek köszönhetően háborítatlan a természet. Emiatt itt megtalálhatók
ritka növény- és állatfajok, például pusztai
csenkesz, csillagpázsit és fenyérfű, mocsári
gólyahír és szamárkenyér. A farkasalmalepke
éppúgy védett, mint a csuklyásbagoly-lepke.
Érdekesség, hogy jelenleg Magyarország leghosszabb nevű települése.
Jászapáti településtől északra halad el a
Csörsz árok nyomvonala. 1997-től minden
nyáron megrendezik az aratóünnepet, melynek programjai a kézi aratás és előkészületeinek bemutatása, játszóház, valamint a jászapáti néptáncosok bemutatója. Ugyancsak
jelentős esemény a Tavaszindító Gazdanapok.
Az elsősorban mezőgazdasági jellegű rendezvény az ország valamennyi tájáról vonzza a
kiállítókat, mezőgazdasági szakembereket. A
rendezvénysorozat országos lovasbemutatóval és versennyel zárul. A Jász Alkotók Köre
minden nyáron alkotótábort rendez, ahol
minden korosztály képviseltetheti magát.
Jászapáti híres szülötte Rácz Aladár Kossuthdíjas cimbalomművész.
Jászalsószentgyörgy műemlék jellegű
épülete az 1793-ban, késő barokk stílusban
készült római katolikus templom. A község
északi határán található az 1850-ben telepített Vadas Park, mely helyi védettségű.
Jászárokszálláson tekinthető meg a Jászház, benne állandó néprajzi kiállítás. Termálés Strandfürdője nagyon sok kikapcsolódásra
váró embert vonz. Gyönyörű a római katoli-

kus temploma, valamint érdekessége a Millenniumi Időkapu.
Jászkisér nevét a település keleti oldalán
hajdan keresztülfolyó Kis-ér nevű vízfolyásról
kapta. Visszatérő rendezvények a Pünkösdi
Vigadalmi Napok, a Hősök Napja, a Nemzetközi Pendzsom Folkfesztivál, az Országos
Szántóverseny Területi Döntője és az Apárólfiúra népi gyermekjátékok közösségi bemutatója. Ezek az alkalmak a vidéki és elszármazott látogatóknak nyújtanak élményt, de
a helyi közösséget is összefogásra ösztönzik.

A Hajta-túra útvonala

Jászárokszállás-Időkapu
Alattyánon a Gecse-szülőházban az 1999ben elhunyt Gecse Árpád festőművész hagyatéka tekinthető meg (olajfestmények,
grafikák, szoborportrék, plakettek és oltárképek), a művész használati tárgyaival és
dokumentumokkal. Nicolas Sarkozy korábbi
francia köztársasági elnök nagyszüleinek itt
volt birtoka.
Jánoshida az avarok idején is lakott hely
volt – nagy jelentőségű volt az avar kettős síp
megtalálása – és folyamatosan az is maradt,
mert itt volt alkalmas átkelőhely, rév a Zagyva folyón. Premontrei apátság és temploma
turisztikai látványosság.1186 után érett román stílusban épült a templom és a rendház.
Szűcs Levente
A sorozatot gondozza: Tóth Tibor
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2015. évi rendszeres programok
a jászfényszarui Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban
Hétfő:
· Hímzőkör – 14-17-ig az olvasóteremben
· Angol kisiskolásoknak – 16.15-től a nagy kiállító teremben
· Angol mini klub – 17.00-tól a földszinti nagy klubteremben
· Fejlesztő foglalkozás kisiskolásoknak – 17.00-tól (emeleten)
· Angol klub, A csoport – 17.00-tól a büfében
· Angol klub B, D csoport – 18.00-tól a klubteremben és büfében
· Asztalitenisz – 16.00-tól a nagyteremben
· Városi Énekkar – 18.00-tól a földszinti nagy kiállító teremben
· Fortuna Együttes színjátszó próba – 18.00-tól a nagyteremben
Kedd:
· Versmondó kör – 14.30-tól (emeleten)
· Iglice Gyermeknéptánc Együttes – 15.30-tól 20.00-ig a nagyteremben
· Babatorna – 16.30-tól a földszinti klubteremben
· Nőegylet – 18.00-tól az olvasóteremben
· Fehér Akác Népdalkör – 18.00-tól a földszinti kiállító teremben
Szerda:
· Versmondó kör – 14.45-től az emeleti klubteremben
· Dúdoló – 17.00-tól a földszinti klubteremben
· Jóga – 17.00-tól a nagyteremben
· Német klub 18.00-tól az olvasóteremben
· Hagyományőrző csoport – 18.30-tól a nagyteremben
Csütörtök:
· Iglice Gyermeknéptánc Együttes – 15.30-tól 20.00-ig a nagyteremben

· Orosz szakkör – 16.00-tól az emeleti klubteremben
· Bibliakör – 18.00-tól a földszinti klubteremben
Péntek:
· ŐSZIRÓZSA nyugdíjasklub – 14.00-tól a földszinti klubteremben
· Kézimunka kör – 14.30-tól az emeleti klubteremben
· Fortuna Együttes színjátszó próba – 18.00-tól a nagyteremben
Vasárnap:
· Bibliakör – 18.00-tól a földszint klubteremben
· Fortuna Együttes színjátszó próba a nagyteremben
Egyéb rendszeres tevékenységek, foglalkozások, szolgáltatások
· Könyvtári szolgáltatások. A könyvtár nyitvatartási idejében internetezési lehetőség az olvasóteremben.
· Esténként a Lumina Cornu Ifjúsági Szerepjáték Hagyományőrző
Történelmi Klub foglalkozásai az emeleti klubteremben.
· Hetente zenekari próba, szóló ének próbák.
· Őszikék nyugdíjas klub minden hónap 3. csütörtökén 16.00-kor
a földszinti klubteremben.
· Önismereti klub havonta szombaton 14.00-tól az emeleti olvasó
teremben.
· Gondolatolvasó kör – felolvasó estek a könyvtárban.
· Szerkesztőségi ülés minden hónap első hetében az emeleti olvasóteremben.
· Színházi előadások, bálok, ifjúsági előadások, egyedi programok, kiállí
tások folyamatosan. A szervezők a változtatás jogát fenntartják!

Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Emlékezés

Kovács László

halálának 2. évfordulóján.
„Megpihen a dolgos jó apai szív,
áldás és hála övezi e sírt,
Szerető férj voltál, drága édesapa,
Bánatos családodnak most az őrangyala.”
Családja
Emlékezés szerető édesapám,

RÁCZ NÁNDOR

halálának 15. évfordulójára és drága édesanyám,

SINKOVITS MARGIT

halálának 5. évfordulójára.
„Pihen a két szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Mi fájó szívvel csak egyet tehetünk,
Míg élünk, rájuk emlékezünk.”
Szerető lányuk, vejük, a két unoka és dédunokájuk
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

DÁNYI SŐREGI
HAJNALKA

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

MELEGH PÁL

halálának 12. évfordulójára.
„Még fáj s ez örökre így marad.
De mindig velünk leszel, az idő bárhogy halad.”
Szerető családod

Emlékezés

BÚZÁS ERIK
halálának 1. évfordulójára és

RADICS MIKLÓS
halálának 3. évfordulójára.

„Ne búsuljatok, nekem már nem fáj semmi.
Ha eljön az este, csillagként tudok nektek üzenni.
Tekintsetek fel az égre, ott fogok ragyogni,
Szívetek egy darabja voltam, mit nem lehet pótolni.”

Soha nem felejt el, Anya, Apa
Apukám, soha nem feledünk! Szerető családod
Emlékezés

MOLNÁR SÁNDOR
halálának 2. évfordulójára.
„Küzdöttél, de már nem lehetett.
A csönd ölel át és a szeretet.
Fájó szívünk felzokog érted,
Örökké szeretünk, nem feledünk téged!”
Családod

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett nagymamám

KIS PÁLNÉ Telek Ilona
temetésén megjelentek.
Külön köszönet az IUSTA temetkezés dolgozóinak.

Emlékezés a szerető férj, nagypapa, dédpapa

KIS PÁL

halálának 17. évfordulójára.
„Pihen a két szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Mi fájó szívvel csak egyet tehetünk,
Míg élünk, rájuk emlékezünk.”

A szerető család
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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

Anyakönyvi hírek – Augusztus
SZÜLETTEK: Rafael Gina (Rafael Gina), Rusai László (Farkas Marianna), Szénási Szelina Tifani (Illés Diána), Vaskó Zsófia (Vas Edit).
Házasságot kötöttek: Bakos Árpád és Dr. Sáfár Csilla, Fenyő Adrián és Tóth Angelika, Mezei László és Vig Katalin, Pap Tamás
és Kiss Judit, Rédei Attila és Kisnémet Nóra, Szűcs Norbert és Pető Kitti, Urbán László és Izmán Erika, Winnik Krisztián és Kovács Klarissza.
ELHUNYTAK: Kovács Nándorné Luklider Rozália (95), Luklider
Jánosné Pál Nelli Aranka (92).

Rusainé Tóth Terézia Ev.

A PURINA Takarmánybolt és Mezőgazdasági eszközök
kereskedelme szeretettel várja Önöket!

A kínálatból:

· PURINA takarmányok
· Hobbiállat eledel és kellékek
· Gyermek gumicsizmák, hótaposók, játékok
· Munkavédelmi ruhák, cipők, bakancsok,
csizmák, kesztyűk
· Esőruhák, esőkabátok a pvc-től
a magas minőségű mosható változatig
· Zárak, lakatok, vágókorongok,
kézi-és gépi szerszámok
· PB-gáz
· Virágföldek

Nyitva tartás: H–P.: 8–18 · Sz.: 8–12
November 1-től április 1-ig: H–P.: 8–17 · Sz.: 8-12
5126 Jászfényszaru, Kozma út 15. · Tel.: 06-57/423-006
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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.

Október a látás hónapja!
• Komplett szemüveg: 14.990 Ft
• Bifokális szemüveg: 28.000 Ft
• Keretek: -40%
• Napszemüvegek: -30%
Az akció részleteiről érdeklődjön üzletünkben!
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 Jászfényszarun

Tisztelt Bérfőzetők,
Kedves Érdeklődők!

Új elektromos üzemű
pálinkafőző nyílt
Jászfényszarun aromatornyos technikával.
A főzés díja:
1 liter 50 fokos pálinka
1.585 Ft, mely tartalmazza
a bérfőzetés díját (750 Ft/l)
és a szeszadót (835 Ft/l) 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

a Bajcsy-Zsilinszky u. 50. szám alatt.
Szezonális gumicseréjét csináltassa nálunk!
4 gumiabroncs cseréje csak 3 áráért!
Ha nálunk vásárol új gumiabroncsot
a felszerelés díját elengedjük!
Bejelentkezés telefonon: 06-30/470-0113
Bató Szabolcs

Krizantém megrendelhető!
Kovács Sándorné
Jászfényszaru, Kölcsey u. 32.
Tel.: 06-30/854-3807

Idős házaspár vagy egyedül élő
idős személy gondozását vállalom eltartással is.
Juhászné Melinda
Jászfényszaru, Széchenyi u. 48.

Apróhirdetés
Borszőlő eladó. Érdeklődni: 06-20/343-0157
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Még igényelhető komposztáló konténer
Tisztelt Lakosok!
Meghosszabbítottuk Jászfényszarun a
komposztáló konténer igénylésének időszakát.
Változatlan feltételekkel, ingyenesen lehet
igényelni, minden Jászfényszarun lévő lakóingatlanra egy-egy darab 400 literes, műanyag komposztáló edényt. Bérleti díja nincs
és nem is lesz, a lakos ingyenesen kapja és
használja. A méretére való tekintettel a kiszállítást az önkormányzat végzi.

Igényelni 2015. október 30-ig lehet az
alábbi elérhetőségeken:
Telefon: 06-57/520-128, személyesen
pedig a Városháza 2. emeletén Urbán Csabánál.
A komposztáló alkalmas a konyhából és a
ház környékéről származó szerves hulladék
házi komposztálására – ezzel is csökkentve a
kukába helyezett hulladék súlyát.
Urbán Csaba, projektiroda munkatársa,
környezetvédelmi referens

Társastánc oktatás Jászfényszarun!
Tanulj Latin és Standard táncokat a Jászfényszarui
Petőfi Sándor Művelődési Ház szervezésében! Fellépési és versenylehetőségek!
A tánc, amely nem csupán mozgás, hanem illem, szép testtartás, önismeret,
kapcsolatteremtés, egymásra figyelés, felszabadult öröm… no, és persze kemény izommunka.
Várunk minden korosztályt!
Jelentkezni lehet Barnet Hajnalka társastánc tanárnál a 06-30/439-7905 telefonszámon.

Gyöngyfűző, ékszerkészítő szakkör!

A kelet varázsa

Érdekelnek a népi ékszerek vagy talán egyedi ékszerre vágysz? Kedvet kaptál az alkotáshoz?
Ne habozz!!! Jelentkezz Barnet Hajnalka gyöngyfűző szakkörébe!
Barnet Hajnalka több mint 10 éve foglalkozik
hagyományos népi és modern gyöngyékszerek készítésével.
Elvégezte a Budai Rajziskola ötvös szakát s ékszereit folyamatosan zsűrizteti.
Ismerkedj meg a gyöngyfűzés és ékszerkészítés csodálatos világával!
Helyszín: Jászfényszaru, Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
Jelentkezni lehet Barnet Hajnalkánál a 06-30/439-7905 telefonszámon.

Csatlakozzon Ön is! Tanuljon német nyelvet
anyanyelvi tanártól!
Német klub újrakezdő, és alap szinten szeretettel várja azokat,
akik nyelvtudásukat erősíteni szeretnék.
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.

Sufni-Börze, ahol minden megtalálható!
Férfi, női, gyermekruhák és cipők, játékok, háztartási és műszaki cikkek.
2015. október 11-én, vasárnap 14–17 óráig
a jászfényszarui Petőfi Művelődési Házban!
(Jászfényszaru, Szent István út 1.)
Asztalokat korlátozott számban ingyenesen biztosítunk!
Jelentkezni lehet: Baranyiné Altorjai Katicánál
a 20/409-6020 számon vagy akatica@freemail.hu e-mail címen.
Várunk mindenkit szeretettel!

Októberi programajánló
3.
14.00
6. 10/11.00
6.
18.00
8.
17.00
9.
12.00
9.
17.00
10.
9.30
11.
14.00
17.
10.00
22.
17.00
23.		
24. 		
25.		
		

Fény Fesztivál – térségi gyermek folklór fesztivál
Zöld tanmese interaktív színház kisgyermekeknek
Megemlékezés az aradi vértanúkról a Városházánál
Könyvtári napok foglalkozása – gyógynövények
Ifjúsági hangverseny a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral
Könyvtári napok foglalkozása – felolvasó est
Jászkun Világ M. Ifj. és Gy. Műv. Seregsz. elődöntője
Sufni börze
Népzenei találkozó
Városi ünnepség és közönségtalálkozó Dózsa Lászlóval
Lumina Történelmi Emléknap
Lumina Heartstone verseny
Templom – Mindenszentek – városi búcsú
Rózsafüzér ájtatosság
Katinka

Perzsa, kurd, arab, törzsi szőnyegek
és dísztárgyak kiállítása
2015. szeptember 24-től október 31-ig
Helyszín:
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
Jászfényszaru, Szent István út 1.

Várunk közösségeinkbe!
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár régi és új közösségeibe, rendszeres foglalkozásaira, művészeti csoportjaiba, nyelvi képzéseire szeretettel vár minden érdeklődőt! Az
intézmény programjairól bővebben a helyi
lap hasábjain, a város és a könyvtár honlapján és a facebook oldalakon tájékozódhatsz.
Katinka
Csatlakozz most!
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