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Díszpolgári cím
adományozása

Amint arról már az augusztus 19-ei városi 
ünnepségen értesültünk, Langó Péter régész-
nek díszpolgári címet adományozott a város 
képviselő-testülete. A fiatal tudós feleségével 
érkezett az október 22-i ünnepélyes testületi 
ülésre, ahol Győriné dr. Czeglédi Márta pol-
gármester asszonytól vette át a díszpolgári 
oklevelet. Langó Péter köszönetet mondott 
az elismerésért, s az elhangzott méltatáshoz 
hozzáfűzte, mindezt nem érte volna el csa-
ládja és a jászfényszarui alma máter nélkül.

A képen balról jobbra: dr. Voller Erika 
jegyző, Győri János Bertalan alpolgármester, 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, 
Langó Péter és felesége. Fotó: Karizs Evelin

A díszpolgári méltatás szövege
lapunk 3. oldalán olvasható.

Nagyon örülök, hogy a helyi lap minden jászfényszarui háztartásba 
eljut, és az aktuális ügyeinkről tájékoztathatjuk a lakosságot. Termé-
szetesen így szeretnénk a honlapunkat is – www.jaszfenyszaru.hu – és 
a Facebook-oldalunkat is működtetni.

Igyekszünk ügyelni az aktuális híranyag bemutatására. Halljuk, ol-
vassuk, hogy az útépítésről vagy bármely helyi ügyben megfogalmaz-
nak konstruktív kritikákat, észrevételeket, elismeréseket. Mindazok, 
akik szeretnék, hogy az ügyintézőhöz is a lehető leghamarabb eljusson 
a közérdekű információ, kérjük vegyék igénybe az alábbi e-mail címet:

kozerdeku@jaszfenyszaru.hu

Aki személyesen keres fel bennünket, fogadjuk, és a helyszíneken is 
megjelenünk. Nagyon fontos számunkra, hogy a nagyívű útépítési, 
felújítási munka, mely mellett a járdák is megújulnak, a vízvezetéket 
kicseréljük, a lakosság elégedettségét váltsa ki. Megköszönve a lakosság 
türelmét várjuk javaslataikat, véleményüket. Tisztelettel:

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Minden pénteken korcsolyázás a jászberényi műjégpályán. Autóbusz 
indul pénteken este negyed hétkor a Nagyiskolától. Aki egyénileg jön, 
annak is itt van a gyülekező. Egy óra hosszat csak a jászfényszaruiaké a 
jégfelület. A buszköltség 500 forint, a jégpálya használata ingyenes az 
önkormányzat jóvoltából. Várunk mindenkit, aki szeret korcsolyázni.

Matécsa László Csaba

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Jászfényszaru településen:
2015. november 7-én, reggel 7 órától lomtalanítást végez

a hulladékelszállító cég.
2015. november 24-26-ig zöldhulladék gyűjtést végez

az önkormányzat.
Bővebb információ a 7. oldalon található.

Urbán Csaba
projektiroda munkatársa,

környezetvédelmi és közbiztonsági referens

Várjuk észrevételeiket

FelhíVÁs!
lomtalanítás és zöldhulladék

gyűjtés!

Ingyenes
korcsolyázási lehetőség!

„Sok szép emberi tett van a világon
Sok a módja, hogy segítsük az embert.
De, ha a véredet adod oda másoknak
Egyike ez a legeslegszebbiknek.”
 Mosonyi György

Kedves Embertársunk!
Szeretettel hívjuk és várjuk Önt is legközelebbi véradásunkra 
november 5-én, csütörtökön 12-16 óráig az Egészségházba.
Önzetlen segítségét előre is köszönjük!
Várjuk a fiatalok jelentkezését is! Kővágó Jánosné,

a Városi Vöröskereszt titkára

Véradás
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Köszönjük Elnök Úr! Búcsúzunk Elnök Úr! Emlékét megőrizzük Elnök Úr!
Göncz Árpád köztársasági elnök úr neve 

nagybetűkkel íródott be Jászfényszaru helyi 
történelmébe. Elfogadván meghívásunkat 
(melyet dr. Kis Zoltán országgyűlési képvi-
selő is megerősített), várossá avatta Jászfény-
szarut. Egy egész napot velünk töltött, miu-
tán dr. Verebélyi Imre átadta a városkulcsot 
a templomban – itt zajlott a ceremónia, a 
mintegy 700 főt befogadni képes katolikus 
templomunkban. Litkei Antal köszöntöt-
te Őt. Mi, a képviselők és Mészáros László 
címzetes főjegyző a Városházán köszöntöttük 
röviddel korábban, nagyon magas megyei, 
országos méltóságok mellett. Aki csak tehet-
te, hazajött, és együtt ünnepeltünk. Ekkor 
született meg pld. a FÉBE, hazajöttek az el-
származott fényszaruiak is. 

A Samsung Electronics Magyar Zrt. elnö-
kével fát ültettek. Az elnök urat a Koreai Köz-
társaság nagykövete fogadta. A nap tiszteleté-
re fogadást adtak, mi pedig odacsempésztük 
az elnök úr asztalára a csipetke levest és a tö-
kös-mákos rétest. (Ezek voltak a kedvencei.)

A JÁSZFÉNY Kft.-ben Kiss József ügyve-
zető, akkori képviselőtársam adott egy szép 
faragványt. 

Mindenre kíváncsi volt, jókedvű, kedves, 
vitális. Ma is emlékezünk meleg kézfogására, 
akivel csak bírt, kezet fogott, pld. dr. Facskó 
István díszpolgárunkat elsőként üdvözölte a 
dolgozók között, és még évekig hallgattam: 
„Képzeld Mártika, megsimogatott, hozzám is 
szólt, rám is mosolygott.”

Göncz Árpád pártpolitikai munkáját a Kis-
gazda Pártban kezdte, majd a rendszerváltást 
követően az SZDSZ-ben folytatta. Volt egy 
speciális kérése, miszerint szeretne találkozni 
a vidék mezőgazdászaival, tsz-szel, kárpótol-
takkal, állattenyésztőkkel, növénytermesz-
tőkkel. Hívásunkra itt volt minden jász te-
lepülés delegációja, és őszinte beszélgetés, 
nagyon jó fórum volt, amelyen Zsámboki 
Sándor is részt vett (akkor az FM főosztályve-
zetője, akinek múlt havi lapban köszöntötték 
testvérét, Zsámboki Jánost). 

Közben kaptunk, kaptam tanácsokat pld. 
„mondd el, hogy a gyerekek tanuljanak”! Sza-
bó Imrefia Béla egy szép érmével ajándékozta 
meg (érmegyűjtő volt). Amit nem tudtunk 
bemutatni, azt kiállításon igyekeztünk meg-
mutatni. A könyvtár volt a sajtótájékoztató 
helyszíne, és mi nagyon büszkék voltunk, 
hogy Magyarország köztársasági elnöke avat-
ta várossá szeretett településünket, amelyet 
később a Parlamentben megköszöntünk a 
„tortás Annuska néni” által ebből az alkalom-
ból neki készített fényszarui diótortájával, 
amely a magyar koronát ábrázolta.

Ma is bennem él egy beszédének részlete, 
amit a muhi csata emlékére állított emlékmű 
avatásán mondott, és azóta is aktuális. Csak 
szabadon tudom idézni, a lényege az, hogy 
Magyarországnak még tatárveszedelem sem 
tud jobban ártani, mintha elveszítjük hitün-
ket, az optimizmusunkat, a reményeinket.

Évente egyszer mindig köszöntöttük újév 
alkalmából, és már csak kevesekhez tudott 

(folytatás a 3. oldalon)

Városavató ünnepség. Az elnök úr jobbján ülnek Győriné dr. Czeglédi Márta és dr. Kis Zoltán

Találkozás a Samsung vezetőivel. A képen többek között
Szász Gerő, dr. Facskó István, Harangozó Sándor, Sraud Vilmos, dr. Vitera László

Gazdafórum április 2-án.
dr. Verebély Imre, Zsámboki Sándor, Győri Ernő, Pető István, Papp Ottó, Kauzli Kálmán

A jászfényszaruiak üdvözlik a köztársasági elnököt. A képen többek között Barna Sándor és felesége, 
Rohoska László, Zsámboki László, Kiss Zoltán, Marton Sándor, Rusai László, Fózer László
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Köszönjük Elnök Úr! Búcsúzunk Elnök Úr! Emlékét megőrizzük Elnök Úr!

langó Péter Jászfényszaru díszpolgára

(folytatás a 2. oldalról)

személyesen elmenni, de velünk kivételt tett, és a városavatás 10. év-
fordulója alkalmából lovas hintón mutattuk be a várost, és hogy ne 
fázzon, a fogatos Mészáros György adta rá bekecsét. Ismét mindent 
megkérdezett, hitet adott, és minden közelébe kerülő kisgyermeket 

megcirógatott, kezet fogott, huncutkás mosolyával adta nekünk az 
erőt, az optimizmust. Tiszteletünket és szeretetünket küldjük Jász-
fényszaruból Önnek a felhők fölé!

Isten áldja Önt! Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Fotók: Rohoska Anikó, Sugár Judit, Tamus Angéla 

Az október 22-ei ünnepi testületi ülésen 
elhangzott méltatás.

Langó Péter 1972-ben született jász fény-
szarui szülők első gyermekeként. Álta lános 
iskolai tanulmányait helyben végezte. Meg-
határozó volt számára Lantos Péter tanár 
úr történelem oktatása, ami életre szólóan 
megkedveltette vele a régmúlt korokat. Jász-
berényi középiskolai tanulmányait követően 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karán folytatta egyetemi 
tanulmányait, ahol 1999-ben történelemből, 
2000-ben pedig régészetből diplomázott. 
2013-ban szintén itt, a Régészettudományi 
Intézetben szerezte meg doktori (Ph. D.) cí-
mét is.

Dolgozott a Magyar Nemzeti Múzeumban, 
a székesfehérvári Szent István Király Múze-
umban. 2006-tól a Magyar Tudományos 
Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóköz-

pontja Régészeti Intézetének munkatársa. 
Kutatási témái a honfoglaló magyarság, az 
Árpád-kor, a besenyők, kunok és jászok 
múltja és régészeti leletanyaga.

2000-ben a FÉBE kiadásában a Szállástól a 
mezővárosig. Tanulmányok Jászfényszaru és a 
Jászság múltjáról címmel jelent meg hiány-
pótló tanulmánykötet, melyet Langó Péter 
szerkesztett és több tanulmányt ő is jegyzett.

2007-ben jelent meg önálló, jelentős szak-
mai sikert arató kötete Amit elrejt a föld... 
A 10. századi magyarság anyagi kultúrájának 
régészeti kutatása a Kárpát-medencében cím-
mel.

Langó Péter kutatásait számos külföldi ösz-
töndíjjal mélyítette el. Folyamatosan jelen 
van mint előadó hazai és külföldi konferen-
ciákon. Kutatásait magyar, angol, német és 
orosz nyelvű tanulmányokban is közreadja. 
Ismeretterjesztő előadásait a Petőfi Rádión is 
követhetjük.

Langó Péter mint egyetemi hallgató vett 
részt Selmeczi László mellett a templomkert-
ben végzett régészeti feltáráson. 2002-ben 
városunk határában Kolozs István segítségé-
vel egy kiemelkedően különleges leletekkel 
rendelkező honfoglalás-kori temetőrészletet 
tárt fel. 2006-ban külső munkatársként vett 
részt a Szőlőkalja Árpád-kori falurészletének 
kutatásában.

Eddigi munkásságáért a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia 2006-ban Akadémiai Ifjúsági 
Díjban, 2007-ben pedig Talentum Akadémi-
ai Díjjal jutalmazta.

Langó Péter kimagasló munkásságáért, a 
jászok és Jászfényszaru múltjának megisme-
réséért folytatott kutatásaiért méltó Jászfény-
szaru Város Díszpolgári Címére.

A vele készített riportok alkalmával mindig 
megemlíti Jászfényszarut, és hogy mennyire 
kötődik településünkhöz és a Jászsághoz.

2003. A hivatal előtt Rebeka kínálja pogácsával az elnök urat.
Jobbra mögötte Petőné Kapalyag Éva, Agócs Zsuzsanna

Kézfogás a képviselőkkel.
Zsámboki Sándor, Lovászné Török Magdolna, Berényi Ferenc

Séta a főtéren. Háttérben Dózsa Györgyné, Tokár István, Vass Istvánné, 
Mészáros Tivadar, Tóth Gábor, Lantos Péter, Zsámboki Sándor

Búcsúzás...
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület szeptember hónap-

ban hat alkalommal tartott ülést. A képvi-
selők több önkormányzati döntést hoztak, 
rendeleti és határozati formában, melyek-
ről ezúton szeretnék rövid áttekintést adni.

2015. szeptember 2.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság dönté-

seihez kapcsolódó előterjesztések között 
az ipari park fejlesztési feladatainak elő-
készítéséhez Jászfényszaru egyes ingatlana-
inak műszeres tűzszerészeti talajvizsgálat és 
robbanószerkezet-mentesítésére nyertes aján-
lattevőként az EL-KÁ Tűzszerész Szolgáltató 
Kft.-t jelölték ki az ajánlatában szereplő brut-
tó 876.300 Ft figyelembe vételével, melynek 
fedezetét a város 2015. évi költségvetésében 
elkülönítette.

A Deák Ferenc úti Egészségpark és az 
1752/2 helyrajzi számú ingatlan közvilágítás 
hálózat bővítése kivitelezés eredményhirde-
tése tárgyában a Fabricom Electrical-PVV 
Kft.-bízták meg, bruttó 3.698.240 Ft összeg 
biztosítása mellett.

Módosították a Gazdasági, Műszaki El-
látó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ) 
beruházási és üzemeltetési költségeinek 
előirányzatát munkahelyek kialakítására és 
földmunkagép üzemeltetésére. A képviselő-
testület hozzájárult ahhoz, hogy a szabad 
kapacitása terhére, a közfeladatok ellátásá-
nak sérelme nélkül a tulajdonában, kezelé-
sében álló gépekkel, eszközökkel szolgáltatá-
sokat végezhet a lakosság és vállalkozások felé 
az önköltségi árat figyelembe véve, továbbá 
módosították a Szervezet engedélyezett lét-
számát, melyhez biztosították a személyi 
költségek fedezetét. A sporttelep világítás 
korszerűsítéséhez összesen 1.651.889 Ft-ot 
különítettek el a költségvetésben. Elfogadták 
a GAMESZ gépfejlesztésére és egyéb esz-
közök beszerzésére szóló javaslatot nettó 
35 MFt keretösszegben, melynek elkülö-
nítésére vonatkozóan további egyeztetések 
szükségesek.

A testület alapítói jogkörében eljárva 
döntött a Jászfényszaru Városfejlesztő Kft. 
végelszámolással történő jogutód nélküli 
megszüntetéséről. A Kft. végelszámolásá-
nak kezdő időpontjaként /fordulónapjaként/ 

2015. 09. 03. napját jelölte ki. Felhatalmaz-
ták a polgármestert a végelszámolás eljárással 
kapcsolatos teendők ellátására.

Engedélyezték a „Ráépülő közfoglalkoz-
tatási program a mezőgazdasági kapaci-
tások erősítéséért Jászfényszarun” című 
startmunka programban a 2015. augusztus 
közepéig keletkező 3.046.827 Ft árbevétel 
mezőgazdasági mintaprogram keretében tör-
ténő felhasználását.

Támogatták „Az adósságkonszolidáció-
ban nem részesült települési önkormány-
zatok fejlesztéseinek támogatására” című 
kiírásra pályázat benyújtását, és saját for-
rás biztosítását.

Határozatot hoztak a Nemzeti Kulturális 
Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által 
7.000.000 Ft-tal támogatott Bencze Gábor 
szobrának elkészítéséről, és a pályázatban 
szereplő Szabó Imrefia Béla alkotásának 
2018. évi redemptiós ünnepre történő el-
készítéséről.

Módosították a Vágó és Társa Bt.-vel 
megkötött közétkeztetési szerződést, tekin-
tettel arra, hogy 2015. szeptember 1. napjától 
a szerződésben foglalt szolgáltatások közül az 
Általános Iskolai (Fehér Iskola, Sárga Iskola) 
közétkeztetést a Római Katolikus Egyházme-
gye biztosítja. 

Zárt ülésen a Szociális, Egészségügyi, Ok-
tatás, Idős és Vallásügyi Bizottság javaslatára 
a Jászfényszaru, Arany János út 23. és a Jász-
fényszaru, Arany János út 26. szám alatti in-
gatlanok bérbeadásáról hoztak döntést.

2015. szeptember 9.
A közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos 

„tervezés kivitelezés” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az érvényes ajánlatok közül a 
STRABAG Általános Építő Kft.-től érke-
zett ajánlatot elfogadták az alábbiak szerint:

· Jászfényszaru – Boldog összekötő út fel-
újítása, szükséges dokumentáció készíté-
sével

I.: rész Ajánlati ár (nettó Ft):
  323.887.779 Ft+áfa
 Tartalékkeret (nettó Ft):
  16.194.389 Ft+áfa
· Sóstó dűlő útalap építés szükséges doku-

mentáció készítésével:
II.: rész Ajánlati ár (nettó Ft):
  164.779.886 Ft+áfa
 Tartalékkeret (nettó Ft):
  8.238.994 Ft+áfa
· Útfelújítás vízvezeték cserével és járdafel-

újítással, parkolóépítés, buszvárók elhelye-
zése szükséges dokumentáció készítésével:

III.: rész Ajánlati ár (nettó Ft):
  257.042.974 Ft+áfa
 Tartalékkeret (nettó Ft):
  12.852.149 Ft+áfa

A fenti kivitelezések műszaki ellenőr-
zési feladatainak ellátására a Hornyák 
WOHNBAU Kft.-t bízták meg a 2015. évi 
átalánydíjas szerződése terhére.

Kijelölték a „Fásítás Jászfényszaru 2015” 
program keretében történő növénybeszer-

zésre az ajánlattevő vállalkozásokat.
Jóváhagyták a Jászfényszaru Város Sport-

uszoda tervei engedélyeztetésének aktualizá-
lását, melyre 1.083.310 Ft-ot biztosítottak.

Rendeletet alkottak Jászfényszaru Vá-
ros Önkormányzatának vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
10/2013. (IV. 04.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.

Elfogadták a Jászfényszaru Város Vízi köz-
mű vének gördülő fejlesztési tervét.

Több döntést hoztak a Hatvan és Kör-
nyéke Települési Szilárdhulladék-gazdál-
kodás Fejlesztése Társulással kapcsolato-
san: Hévízgyörk település Társuláshoz való 
csatlakozásáról, a 2015. I. félévre szóló be-
számolójáról, a KEOP 1.1.1/C/-13-2013-
0011 azonosító számú projektjeihez kap-
csolódó közbeszerzési tervéről, a Társulási 
Megállapodás módosításáról.

A képviselő-testület a Jászfényszarui Ci-
gány Nemzetiségi Önkormányzat által szer-
vezett hagyományos cigánybált 100.000 Ft-
tal támogatta, továbbá felhatalmazta a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház vezetőjét, hogy a 
rendezvény biztonságáról gondoskodjon, 
melynek fedezetéül bruttó 120.000 Ft-ot 
biztosított.

Zárt ülésen felajánlott belterületi ingat-
lan megvásárlásának elutasításáról hoztak 
határozatot.

2015. szeptember 22.
A közbeszerzési napirendek között az 

alábbi döntéseket hozták:
Az ipari park fejlesztési feladatainak 

előkészítéséhez Jászfényszaru egyes ingatla-
nainak tereprendezési tervdokumentáció-
jának elkészítésére nyertes ajánlattevőként a 
GLOBAL-CONSTRUCT Kft.-t jelölte ki 
az ajánlatban szereplő bruttó 3.797.300 Ft 
figyelembe vételével.

Ezen ingatlanok geofizikai vizsgálatá-
hoz nyertes ajánlattevőként a HÁROMKŐ 
Bt.-t jelölték ki az ajánlatban szereplő bruttó 
2.546.795 Ft elfogadásával.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által támogatásra érdemesnek ítélt közmű-
velődési érdekeltségnövelő pályázathoz 
a 2015. évi költségvetésében 2.099.000 Ft 
önerőt biztosít.

A képviselők elfogadták a Jászfényszaru 
Város Önkormányzatának 2014-2020-as 
uniós fejlesztési időszakra tervezett pályá-
zatairól szóló polgármesteri tájékoztatót.

A jászberényi műjégpálya használatba 
vételével kapcsolatosan akként döntöttek, 
hogy a költségvetésben 793.750 Ft összeget 
különít el arra a célra, hogy heti egy alka-
lommal, pénteken 19 óra és 20 óra között 
ingyenesen biztosítsa Jászfényszaru lako-
sainak a jászberényi műjégpálya használa-
tát 2015. december 31-ig.

Jóváhagyták a kiajánlásra kerülő terü-
letek kialakításával kapcsolatosan Szabó 
Imre földmérő által megküldött árajánla-
tot, melyre 4.721.800 forint keretösszeget 

(folytatás az 5. oldalon)

Dr. Voller Erika jegyző
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről

létrejött a 3A Takarékszövetkezet

(folytatás a 4. oldalról)
a 2015. évi költségvetése terhére biztosított, 
valamint elfogadta a Jászfényszaru, Bajcsy-
Zsilinszky Endre u. 7. szám alatti ingat-
lanon elkészült Gondozási Központ hasz-
nálatbavételéhez épületfeltüntetési vázrajz 
elkészítésére vonatkozó 133.000. forint ösz-
szegű árajánlatot.

A műszaki ellenőr javaslatát figyelembe 
véve engedélyezték Jászfényszaru, 3106.j. 
út 10+861-17+858 kmsz. közötti felújítási 
munkáival kapcsolatos tartalékkeret fel-
használását.

A testület az önkormányzati tulajdonú 
szántó- és erdőterületek gondozási, kar-
bantartási és művelési feladatainak ellátá-
sára 2.200.000 Ft forrást biztosított a város 
2015. évi költségvetéséből.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete  
önkormányzati rendeletet alkotott a mun-
ka helyteremtés támogatásáról. Ezzel egy-
idejűleg a munkahelyteremtő támogatás 
forrásainak jóváhagyásáról is döntött, 
mely szerint a munkahelyteremtő támogatás 
nyújtásának fedezeteként a 2015. évi költség-
vetésében 1.500.000.000 Ft, azaz egymilli-
árd-ötszázmillió forint összegű előirányzatot 
különítettek el.

2015. szeptember 25.
A rendkívüli zárt ülésen a képviselő-

testület iparfejlesztési terület kialakítása 
érdekében haszonbérleti szerződés meg-
szüntetése céljából haszonbérleti jog meg-
váltásáról döntött.

2015. szeptember 27.
A rendkívüli ülés nyílt napirendjeként 

előterjesztett rendelettervezetet a Pénzügyi 
Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság 
javaslata alapján elfogadták, és módosították 
a 2015. évi költségvetési előirányzatainak 
megállapításáról szóló 2/2015. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletet.

Zárt ülésen bírálták el a munkahelyterem-
tő támogatás iránt benyújtott kérelmet, 
melynek feltételesen adtak helyt, és egy-

ben felhatalmazták Győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármestert a kedvezményezettel 
a támogatás nyújtására vonatkozó Támoga-
tási Szerződés megkötésére és aláírására. 
A beruházás megvalósulása érdekében elfo-
gadták az Együttműködési Megállapodást 
is, és felhatalmazták a polgármestert, illetve 
megbízták Versegi Lászlót, a Jászfényszaru 
Ipari Centrum Kft. ügyvezetőjét az Együtt-
működési Megállapodás aláírására. Továbbá 
elfogadásra került a támogatottal kötendő 
Egyetértési Megállapodás is, melynek alá-
írására ugyancsak a polgármester kapott fel-
hatalmazást.

2015. szeptember 30.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javasla-

tai alapján az alábbi közbeszerzési dönté-
seket hozták:

· Elfogadták a Deák Ferenc úti önkor-
mányzati lakások mellé tervezett ga-
rázssor építésére meghívni javasolt vál-
lalkozásokat, valamint az ajánlattételi 
felhívást.

· Határoztak a 3106 jelű összekötő út 
18.571 km szelvényében található cso-
móponthoz tanulmányterv készítésére 
ajánlattevő kijelöléséről.

· Az ipari park fejlesztési feladatainak 
előkészítéséhez Jászfényszaru egyes 
ingatlanainak geofizikai vizsgálatához 
nyertes ajánlattevőként a COSSICUS 
Kft.-t jelölték ki az ajánlatban szereplő 
bruttó 1.270.000 Ft figyelembe vételé-
vel.

· A „Startmunkával a biztonságos közössé-
gi közlekedés erősítéséért Jászfényszarun” 
című, 2015. évi STARTMUNKA kis-
térségi mintaprogram keretében beton-
felület kialakításához nyertes ajánlat-
tevőként a Fabrum Kft.-t jelölték ki az 
ajánlatában szereplő bruttó 1.960.626 Ft 
elfogadásával.

· Kijelölték a „Ráépülő közfoglalkoztatási 
program a mezőgazdasági kapacitások 
erősítéséért Jászfényszarun” című, 2015. 
évi STARTMUNKA kistérségi minta-

program keretében őszi búza vetőmag 
beszerzésére ajánlattevőket.

· Döntöttek az Orion utcai gyalogátke-
lőhelyhez jelzőlámpa kiépítésére aján-
lattevő kijelöléséről.

A Bercsényi utca 2/C /6. a szám alatti lakás 
minősítésének megváltoztatására módosítot-
ták az önkormányzat tulajdonában lévő 
önkormányzati lakások bérletéről, a lak-
bér mértékéről szóló 24/2011.(XII. 15.) 
önkormányzati rendeletet.

Felhatalmazták a Jászfényszaru Város 
Gondozási Központ vezetőjét, hogy a jog-
szabályban előírt létszám biztosítása érdeké-
ben, a használatba vételi engedély megszer-
zésének időpontjáig, a szükséges álláshelyek 
betöltésére az intézkedéseket megtegye.

A képviselő-testület elfogadta az önkor-
mányzat 2015. I. félévi gazdálkodásának 
helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesz-
tésnek megfelelően.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Fásítás Jászfényszaru 2015 
program keretösszegét bruttó 9.759.950 
Ft összegre módosítja, melyet a 2015-ös 
költségvetésében módosít.

A képviselő-testület a Jászfényszaru, Petőfi 
Sándor út 14. szám alatti sportpályán ön-
álló sportcsarnok építési engedélyezési 
terveinek átdolgozására, engedélyeztetésére 
megbízta az ABC Group Kft.-t, Stacho Ba-
lázs építészt, az ajánlatában szereplő bruttó 
702.310 Ft elfogadásával.

A Jászfényszaru, Szentcsalád tér 13. szám 
alatti épület felújításának 2.997.834 forint 
bekerülési költség előirányzatát + 10 % tarta-
lékkeret beépítésével jóváhagyta, és a felújítás 
elvégeztetését támogatta.

Zárt ülésen ingatlanügyeket tárgyaltak, 
melynek során több felajánlott ingatlan vé-
teli szándékát elutasították, egy külterületi 
ingatlan tekintetében pedig felhatalmazták 
a polgármestert az ingatlan tulajdonosával 
áralku lefolytatására és az adásvételi szerző-
dés megkötésére.

Dr. Voller Erika jegyző

A Jász Takarékszövetkezet 2015. szept-
ember 24-én 17 órakor a Déryné Mű-
velődési Központ rendezvénytermében 
rendkívüli közgyűlést tartott.

A tárgyalandó tizenegy napirendi pont 
a Kunszentmárton és Vidéke Takarékszö-
vetkezet, a Tiszafüred és Vidéke Takarék-
szövetkezet és a Jász-Takarékszövetkezet 
egyesülésével volt kapcsolatos. 

Lesták Jánosné, a Jász-Takerékszövetkezet 
ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, hogy a 
szektorban végbemenő változások előnyei-
nek kihasználására és az ügyfelek számára 
korszerű pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó 
pénzintézeti csoporthoz való tartozás, egy 

biztonságosabb jövő érdekében hozták 
meg a javaslatukat a három megyei taka-
rékszövetkezet egyesülésére.

Az egyesülés során a Tiszafüred és Vidéke 
Takarékszövetkezet és a Jász Takarékszövet-
kezet beolvad a Kunszentmárton és Vidéke 
Takarékszövetkezetbe.

Az egyesülés időpontja 2015. december 
31., a jogutód takarékszövetkezet székhe-
lyét 2016. év során Szolnokra helyezik.

Az egyesüléssel létrejött 3A (Három Al-
földi) Takarékszövetkezet egy központtal 
és 45 kirendeltséggel rendelkezik, (köztük 
a jászfényszaruival, Szabadság út 1.) a meg-
állapított vagyonmérleg alapján 4,9 milli-
árd saját tőkével rendelkezik. 

A három takarékszövetkezet közgyűlé-
sének, illetve küldöttgyűlésének döntése 
alapján a kilencfős igazgatóság elnök-ügy-
vezetője Darabos Imréné, a Jászságból alel-
nök-ügyvezető Lesták Jánosné, az igazga-
tóság tagja Rutainé Nagygyörgy Erzsébet 
lett. Az ötfős felügyelő bizottságba Koczkás 
Ilona került.

A jövőben – 2016-tól – a jászfényszarui 
takarékszövetkezeti tag érdekeit az általuk 
választott küldött képviseli. Az ügyfeleknek 
az egyesülés a betétek, a hitelek, a számlák 
intézésénél változást nem jelent. A létrejött 
tőkeerős hitelintézetnél minden bizonnyal 
újabb kedvező lehetőségek jöhetnek létre a 
következő évben. Tóth Tibor
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Útépítések, útfelújítások

Civil hírek

sportsátor

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Magyarország Kormánya 
2014 decemberében 2,1 milliárd forint támogatást nyújtott a Bel-
ügyminisztériumon keresztül többek között a Samsung telephelyét 
kiszolgáló Északi feltáró út építéséhez, valamint a várost átszelő 3106. 
jelű összekötő út külterületi és belterületi szakaszának felújításához. 
Az Északi feltáró út építését a Swietelsky Magyarország Kft. és a 
Viatek-Nova Kft. végzi a kiadott építési engedély alapján. A 3106. 
jelű út kezelője a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság, ezért vele önkormányzatunknak konzorciumi megálla-
podást kellett kötnie a felújítással kapcsolatban. Az elkészült terveket 
a hatályos rendelkezéseknek, szabványoknak, útügyi előírásoknak 
megfelelően hagyta jóvá a Magyar Közút. Többek között ezért kel-
let a belterületi szakaszon, a Szabadság úton egységesen 7,5 méteres 
pályaszélességet kialakítani. Az egyeztetések során törekedtünk arra, 
hogy lehetőség szerint minél több megállóhely kerüljön kialakításra.

A következő évben lesz lehetőségünk a felújított Szabadság út mellett 
a főépítész tervei alapján a főutunk arculatának kialakítására, parkosí-
tásra, új utcabútorok kihelyezésére, a világítás korszerűsítésére. Szeret-
nénk javítani a közlekedés biztonságát is, a későbbiekben tervezzük új 
gyalogos-átkelőhelyek építését, és még ez évben jelzőlámpával látjuk el 
az Orion utcánál található zebrát.

Az állami támogatásból kapott forrás a fentieken túl lehetőséget 
nyújtott további utak építésére, felújítására. Az útfelújítások az eddig 
kialakult gyakorlatnak megfelelően tartalmazzák az ivóvízvezeték re-
konstrukcióját, a csapadékvíz elvezető, szikkasztó rendszerek karban-
tartását, a járdák megújítását is. 

Reményeink szerint a kivitelezések, amennyiben az időjárás engedi, 
november hónap végére befejeződnek, addig is kérjük mindenki türel-
mét és megértő, segítő közreműködését!
Tanczikó Attila pénzügyi, műszaki ügyintéző · Fotó: Czeglédi Dániel

A Fényszaruiak Baráti Egyesületére és az 
általa létrehozott Jászfényszaruért Alapít-
ványra a közelmúltban a Szolnoki Törvény-
szék jogerős végzést hozott. 

Az egyesület alapszabályát, az alapítvány 
alapító okiratát az új Polgári Törvénykönyv 
szerint módosítottuk. 

A törvényszék elrendelte az egyesület és az 
alapítvány – az egyesületi jogról, a közhasz-
nú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. 
évi CLXXV. törvény (Ectv) szerinti – köz-
hasznú jogállásának nyilvántartásba véte-
lét. Nyilvántartásában átvezette az új szék-
helycímet is.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékozta-
tása alapján a Fényszaruiak Baráti Egyesüle-
te és a Jászfényszaruért Alapítvány a 2015. 
rendelkező évi szja 1 %-os összeg 583 ezer 
forint lett.

Köszönjük tagjainknak, barátainknak, 
hogy a 2014. adóévi személyi jövedelem-
adója 1%-át egyesületünknek vagy ala-

pítványunknak ajánlotta fel. A felajánlott 
összeget, ahogy eddig is mindig tettük, Jász-
fényszaru épülésére, az itt élők érdekében 
használjuk fel. 

A két civilszervezet a 2013. adóévi sze-
mélyi jövedelemadója 1 %-át, amelynek 
összege közel azonos az ebben az évben ka-
pott összeggel, illetve azt saját pénzeszközzel 
is kiegészítve 609.600 Ft összeget városunk 
szépítésére kíván felhasználni. 

A FÉBE és Jászfényszaruért Alapítvány ja-
vaslattal fordult a település képviselő-testüle-
téhez, hogy a két szervezet székhelye, a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár előtti 
parkba a Szabadság út és a Szent István úti 
jobb oldali kerékpárút és járda mellé óraosz-
lop kerüljön felállításra.

A kétoldalas analóg zsebóra öntöttvas dísz-
oszloppal, hőmérséklet-kijelzővel ellátott 
műtárgy hiányzó összegét a helyi költségvetés 
tartalékából javasolta kiegészíteni. Jászfény-
szaru Város Önkormányzata a javaslatot 
megtárgyalta és elfogadta, a lebonyolításra a 

GAMESZ vezetőjét kérte fel.
Városunk új ékessége minden bizonnyal 

a Mikulás puttonyában meg fog érkezni a 
parkba.

Tóth Tibor

Felállításra került a sportpályán a sportsátor, és burkolatként Ma-
gyarország egyik legjobb sportburkolata, a MONDO Sportflex M 
került az aszfaltra. Az önkormányzat a létesítményt saját erőből a 
Sport, Kulturális, Ifjúsági és Közrendi Bizottság kezdeményezésére 
valósította meg az iskolai tornaórák megtartása céljából. A sportsátrat 
a GAMESZ üzemeltetésébe 2015. október 22-én adta át az önkor-
mányzat. A 40 x 20 méteres sportpályán, kézilabda- és teniszpálya 
felfestés készült. A lakosság a fűthető létesítményt a bizottság által a 
későbbiekben meghatározásra kerülő bérleti díj ellenében és a házi-
rend betartása mellett veheti majd igénybe. Kép és szöveg: Fáy D.

Az óraoszlop
a zöld színű területen lesz elhelyezve
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Tanyavillamosítás

Lomtalanítás és zöldhulladék gyűjtés

Jászfényszaru Város Önkormányzatának 
25.485.000 Ft támogatásával 2013. novem-
ber végén befejeződött a villamos hálózatok 
kiépítésének I. üteme a Homoktanyán. Már 
akkor folyt a további villamosítási igények 
felmérése, a következő Hálózat Létesítési 
Megállapodás műszaki tartalmának egyez-
tetése az ÉMÁSZ illetékes szakembereivel, 
melynek megkötése után újabb 40 homokta-
nyai ingatlan előtt nyílik lehetőség a villamos 
hálózatra való rácsatlakozásra. A Hálózat Lé-
tesítési Megállapodást 2014. 03. 17-én írták 
alá, melynek értelmében önkormányzatunk 
összesen 41.932.860 Ft csatlakozási díjat 
fizetett meg az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-nek 
2014  áprilisában és szeptemberében.

A megállapodásban a 40 tanya 9 tanyacso-
portba került beosztásra aszerint, hogy hová, 
milyen műszaki megoldással lehet eljuttatni 
a villamos energiát. Az egyszerűbb kezelhe-
tőség (vezetékjogi engedély megszerzése, köz-
beszerzés, kivitelezés bonyolítása) érdekében 
a megállapodás ez év közepén helyszínenként 
megbontásra került. Röviden az egyes tanya-
csoportok jelenlegi helyzetéről:

1. (4 db tanya: 043/36; 059/13, 059/17; 
059/14 hrsz.) A már meglévő, az I. 
ütemben megépült villamos hálózatról 
biztosítható a vételezés, az esetlegesen ke-
resztezett idegen ingatlan tulajdonosának 
hozzájárulásával.

2. (4 db tanya: 043/7; 043/9; 043/10; 
041/3 hrsz.) Földkábeles T-leágazásos 
csatlakozó kiépítésével a meglévő földká-
beles hálózatról a villamos energia ellátá-
suk biztosítható.

3. (8 db tanya: 043/2; 043/6; 045/24; 
049/2; 028/3; 028/4; 028/9; 028/10 
hrsz.) A hálózat megépült, műszaki át-
adása megtörtént, tudomásom szerint 
már több fogyasztó is rácsatlakozott.

4. (2 db tanya: 042/2; 042/3 hrsz.) A faki-
vágások egyeztetésre kerültek a Magyar 
Közúttal, a kivitelezés hamarosan kezdő-
dik.

5. (4 db tanya: 045/10; 045/11; 055/7; 
055/11; 057/10 hrsz.) Az önkormány-
zat a szükséges fakivágásokat elvégezte, a 
munkaterületet átadta az áramszolgálta-
tónak, a kivitelezés kezdhető.

6. (1 db tanya: 057/6 hrsz.) Az önkormány-
zat a szükséges fakivágásokat elvégezte, a 
munkaterületet átadta az áramszolgálta-
tónak, a kivitelezés kezdhető.

7. (1 db tanya: 059/19 hrsz.) Az I. ütemben 
megépült villamos hálózatot tovább épít-
ve biztosítható a vételezés, a keresztezett 
idegen ingatlan tulajdonosának hozzájá-
rulásával.

  Megjegyzés: az érintett ingatlantulajdonos 
egyelőre nem járult hozzá, és nincs is szán-
dékában!

8. (13 db tanya: 059/22; 059/23; 057/17; 
057/27; 059/26; 059/30; 059/31; 
057/15; 057/24; 057/29; 059/28; 
059/29; 057/18 hrsz.) Az önkormányzat 
saját területén a fakivágásokat elvégezte, 
a 058 helyrajzi számú önkormányzati 
úton (Halastó dűlő) az építendő 20kV-
os hálózat kiépítéséhez, a szükséges védő-
távolságok miatt további fák kivágása is 
elkerülhetetlen, melyhez az Erdőfelügye-
lőség jóváhagyása szükséges.

9. (3 db tanya: 039/2; 039/3; 039/23 hrsz.) 
Az Erdőfelügyelőség remélhetőleg a na-
pokban kiadja az engedélyt a védőtávol-
ság miatt a 20kV-os középfeszültségű há-
lózat nyomvonalába eső fák kivágására. 
Az áramszolgáltató tájékoztatása szerint 
november elején mindenképpen indul a 
kivitelezés, az oszlopok állítása.

Önkormányzatunk 2.918.460 Ft-os támo-
gatásával az elmúlt év folyamán megépült 
a vasúttanyai villamos hálózat is ahol, négy 
ingatlannak van lehetősége áramvételezésre. 
Ezen a területen jelenleg még folyamatban 
van a 090/5 helyrajzi számú tanya engedélye-
zési eljárása, ahol önkormányzatunk a csat-
lakozási díj kétharmadának (1.041.400 Ft) a 
megfizetését vállalta.

Lakossági kérelemre elindult még a 32-es 
jelű főközlekedési út hatvani határrészén 8 
tanya villamoshálózatának korszerűsítése. 
Az ügyben mindössze egy helyszíni bejárás 
történt, jelenleg is várjuk az áramszolgáltató 
megoldási javaslatait, hogy önkormányza-
tunk érdemi döntést tudjon hozni.

Ez évben pályázatot nyújtottunk be villa-
mos hálózat fejlesztésére a Csonthalomtanya 
területén két ingatlan érdekében, az ÉMÁSZ 
Hálózati Kft.-től kapott műszaki gazdasági 
tájékoztató alapján. A pályázatunk jelenleg 
bírálati szakaszban van.

Az eddig leírtakból kitűnik: Jászfényszaru 
Város Önkormányzata annak ellenére, hogy 
nem alapfeladata, jelentős összegekkel támo-
gatja a külterületen lévő tanyák elektromos 
energiával történő ellátását. Tanczikó Attila,

pénzügyi, műszaki ügyintéző

Értesítjük a lakosságot, hogy Jászfényszarun

„házhoz menő” lomtalanítás:
2015. november 7. (szombat),

zöldhulladék gyűjtés:
2015. november 24-26. (kedd-csütörtök) 

kerül lebonyolításra.

LOMTALANÍTÁS
(2015. november 7.)

LOMNAK tekinthető a feleslegessé vált 
nagyobb méretű berendezési tárgy: bútor-
zat, ágybetét, fotel, háztartási berendezés stb. 
Elektronikai hulladék csak veszélyes össze-
tevő nélkül szállítható el. (pl. hűtőszekrény 
motor nélkül, televízió képcső nélkül)

TILOS veszélyes hulladékot a lomok 
közé rakni, mivel az sok esetben nem azo-
nosítható, és a csomagoló anyagok sérülé-
se miatt mind a környezetre, mind az em-
ber egészségére megnövekedett kockázatot 
jelent.

Lomtalanítás menete: A lakosok kipakol-

ják a házuk elé a lom hulladékot úgy, hogy 
ezzel a közlekedés biztonságát ne zavarják, a 
begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelít-
hető legyen, ne járjon baleset- vagy károkozás 
veszélyének előidézésével. 

FONTOS, hogy 2015. november 7-én 
kora reggel (még 7 óra előtt) kell kihelyez-
ni a lom hulladékot, s aznap meg is történik 
a gyűjtésük és elszállításuk.

Nem szállítják el: akkumulátor, száraz-
elem, festékes göngyöleg, növényvédő szer 
és azok csomagolása, használt hűtőberende-
zés, veszélyes összetevőjű tisztítószer és gön-
gyölegeik, elektronikai cikkek, fáradt olaj, 
fénycső, gyógyszer, leselejtezett számítógép, 
pala, autógumi, egyéb veszélyes összetevőjű 
hulladékok. Nem szállítanak el továbbá épí-
tési törmeléket, autó alkatrészt, állati tetemet, 
zöldhulladékot.

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSE
(2015. november 24-26.)

Menete: a lakosok az összegyűjtött zöldhul-
ladékot 2015. november 24-én kora reggel 

(még 7 óra előtt) kirakják a házuk elé. 
FIGYELEM: az elszállítás 3 nap alatt fog 

megtörténni, akitől nem viszik el 24-én, arra 
25-én vagy 26-án kerül sor, de el fogják szál-
lítani!

FONTOS, hogy a zöldhulladékot 24-én 
reggel kihelyezze a lakos, és ahonnan már 
elszállították, oda még egyszer nem mennek 
vissza.

Gyűjthető és kirakható zöldhulladék 
(zsákba rakva): fű, gaz, falevél, házi kertből 
eredő zöldhulladék, fagallyak max. 20 cm-re 
darabolva és összekötözve.

Egyéb információ: A zsákba rakott zöld-
hulladék elszállításakor az elszállítást végzők 
címkével látják el a zsákot, melyen feltüntetik 
az elszállítás pontos helyét.

Amely zsákban ürítéskor a fent jelzett zöld-
hulladékon kívül mást (szemetet) is találnak, 
azt visszaszállítják az elszállítás helyére.

Urbán Csaba
projektiroda munkatársa,

környezetvédelmi és közbiztonsági referens
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A lengyel polgármester felvetette
az iskolák közötti közvetlen kapcsolat lehetőségét

Újabb szép élménnyel gazdagodott Jász-
fényszaru és Zaklyczin testvérvárosi kapcsola-
ta. A Fény Fesztiválra érkező néptánccsoport-
tal együtt a zaklizczyni polgármester, Dawid 
Chrobak és 5 fős kísérete (Irena Kusion, 
Ewa Nijak, Paulina Siemińska, Kazimierz 
Korman Maciej Krakowski) is látogatást 
tett városunkban. A delegáció tagjai közül 
– Kazimierz Kormanon, testvérvárosunk ré-
gebbi polgármesterén kívül – mindenki elő-
ször járt Jászfényszarun.

Az október 2-án 14 óra körül érkező de-
legációt településünk önkormányzata ne-
vében Győri János Bertalan alpolgármester 
fogadta. A későbbiekben Győriné dr. Czeg-

lédi Márta polgármester asszony vette át a 
házigazda szerepét, és a vendégeket a 3 nap 
alatt végigkalauzolta a városon. A látnivalók 
közül kiemelt szerepet kapott az Ipari Park 
az Ipari Centrummal, a nemrégiben átadott 
létesítmények, intézmények és a jelenleg fo-
lyó jelentős beruházások. A polgármesteri 
delegáció programja több ízben találkozott a 
lengyel tánccsoport és az Iglice tánccsoport 

programjával, így részt vettek a tájházban a 
lengyel-magyar táncházi mulatságon és a 
Fény Fesztivál gálaműsorán. A gálát a pol-
gármester asszony nyitotta meg. Megnyitó-
jában kiemelte, hogy a zene és a tánc a leg-
jobb nagykövet a nemzetek kapcsolatában. 
A megnyitón Dawid Chrobak, Zakliczyn 
polgármestere is köszöntötte a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház nagytermét zsúfolásig meg-
töltő résztvevőket, és átnyújtotta polgármes-
ter asszonynak a meghívót november 11-re, 
Zakliczynbe a lengyel függetlenség napja ün-
nepségsorozatra.

Az utolsó napon hazaindulás előtt sikerült 
a delegáció néhány tagjával riportot készí-

teni. Ennek során Dawid Chrobak lengyel 
polgármester elmondta: „Még nem jártam 
Jászfényszarun. Mély benyomást tett rám a 
város. Szépek a házak, az utcák, gyönyörű a 
polgármesteri hivatal, látszik, hogy a városnak 
jó gazdája van.” Továbbá elmondta, hogy na-
gyon fontos volt számára, hogy látta a Sam-
sung gyárat és élmény volt számára, hogyan 
fejlesztik tovább az Ipari Parkot. „Lehet a 

jászfényszaruiaktól tanulni” – emelte ki. Arra 
a kérdésre válaszolva, hogy milyen területen 
lehetne még fejleszteni a kapcsolatot, vála-
szában kiemelte az iskolák közötti közvet-
len kapcsolat lehetőségét. Gazdasági téren a 
mikrorégiókban való gondolkodást emelte 
ki, illetve fontosnak tartja a folyamatos esz-
mecserét, tapasztalatcserét. Kérdésre válaszol-
va elmondta még, hogy ők is át akarják épí-
teni a városközpontot, mint Jászfényszaru, és 
próbálják átvenni a Jászfényszarun látott gaz-
daságfejlesztési módszereket. A „Miért tartja 
fontosnak, hogy a zakliczyni és a jészfényszarui 
gyerekek megismerjék egymást?” kérdésre a 
válasza összefoglalva a következő volt: „Fon-
tosnak tartom, hogy a gyerekek megismerjék 
egymás országainak gazdag kultúráját, hiszen 
a történelmünknek volt több pozitív találkozási 
pontja is.” Kazimierz Kormannal, Zakliczyn 
volt polgármesterével is készült riport. Ő 
ennek során elmondta, hogy 2 éve járt Jász-
fényszarun, és azóta a rövid idő óta rengeteg 
pozitív változást tapasztalt. A sport területére 
is kiterjesztené a kapcsolatokat, és mindenfé-
leképpen a fiatalokra helyezné hangsúlyt.

Tolmácsunk, Bogumilla P. Szerencsés se-
gítségével a lengyel tánccsoport tagjai közül 
egy 17 éves lánnyal, Kurek Marzenával is  
sikerült riportot készíteni. Elmondta, hogy 
10 éve táncol, nagyon szereti, és eszébe sem 
jut a modern táncok felé fordulni. Boldo-
gan jött Jászfényszarura, mert sok jó barátja 
várta itt. Szereti nagyon a Fény Fesztivált, 
mert imádja a magyar táncot. A magyar tánc 
életteli, élénk, lekövethetetlen lépései lenyű-
gözik, szereti a magyar fiatalokat és a nyelvi 

nehézségek sem jelentenek nagy problémát 
a kapcsolattartásban. Ötödször jött Jászfény-
szarura, és ez idő alatt a város gyönyörű átala-
kuláson ment át.

A delegáció október 4-én vasárnap kora 
délután indult haza. Búcsúzóul kiáltották: 
„Dziękujemy za wszystko! Zapraszamy do 
Zakliczyna!” („Köszönünk mindent, gyertek 
Zakliczynbe!”) Kép és szöveg: Palásthy Pál

Zakliczynből érkezett lengyel delegáció Jászfényszaru polgármesterével a Városháza dísztermében. 
Balról jobbra: Paulina Sieminska, Maciej Krakowski, Ewa Nijak,

Dawid Chrobak Zakliczyn polgármestere, Győriné dr. Ceglédi Márta Jászfényszaru polgármestere, 
Kazimierz Korman, Irena Kusion

Kurek Marzena Fotózkodás a Fény Fesztiválon
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lengyelországban jártunk 1. rész
A Fényszaruiak Baráti Egyesületének 22 

éves történetében először szerveztünk or-
szághatáron túli kirándulást. Jászfényszaru 
Város Önkormányzatának a külkapcsola-
tok pénzügyi keretéből – pályázat alapján – 
350.000 Ft összeget kaptunk a testvérvárost 
is érintő programhoz.

A több mint három hónapos előkészítő, 
szervező munka után szeptember 25-én reg-
gel 6 órakor indultunk a négynapos útra. A 
41 fős csoport többsége még nem látta ezt az 
országrészt, nem járt Zakliczyn testvérváro-

sunkban. Az eső elkezdett esni, mikor elin-
dultunk Jászfényszaruról, és két pihenő után 
14 órakor esőre érkeztünk Zakliczynbe, út-
közben is végig szakadt az eső.

Egy szép és tágas térre érkeztünk, körben 
kétszintes régi összeépített házakkal. A lát-
vány számomra, aki először jártam itt, a ha-
zánk nyugati határánál lévő Sopront, Kősze-
get idézte, természetesen kisebb léptékben. 
Esernyőkkel felszerelkezve indultunk város-

nézésre. Megálltunk a fából készült több mint 
kétszáz éves helyi „tájháznál”, múzeumnál, 
tovább haladva az óváros szélén a település 
impozáns, gazdagon díszített barokk stílusú 
katolikus templomához értünk. A templom 
előtt áll II. János Pál szobra.

Tekintettel a szakadó esőre és az út fára-
dalmaira, a közelben lévő Modrzewiowe 
Wzgórze Hotelben lévő szálláshelyünkre 
mentünk. Az erdőben, szép környezetben 
lévő, úszómedencével is rendelkező szálláshe-
lyen szó szerint meleg fogadtatásban volt ré-

szünk, a szobákat és társalgókat már fűtötték. 
Hat órakor kezdetét vette a vacsora, a meleg 
leves igazán jólesett, ezt követően a sültek 
arzenálja következett körettel és háromféle 
savanyúsággal, és jöttek-jöttek sorban a fogá-
sok. Nyolc óra tájban már enni nemigen tu-
dott senki, csak jóízűen nevetni, különösen, 
amikor megláttuk, hogy még újabb két fogás 
érkezik. Végül Győri Berci lengyel vodka rob-
bantója segített sokunknak, hogy az emésztés 

megindulhasson. A hotel díszítése kívül-belül 
egy múzeumot idézett, a régen használatos 
kisebb-nagyobb tárgyak ízlésesen voltak elhe-
lyezve. A modern és régi összhangjára láthat-
tunk szép példát.

A kiadós alvás után Zakliczyn művelődési 
házában 10 órakor Dawid Chrobak polgár-
mester vezetésével civil szervezetek vezetői-
vel, vállalkozók képviselőjével találkoztunk. 
A FÉBE elnöke szólt az egyesület céljáról, 
főbb tevékenységéről, majd a vendéglátók 
mondták el a térségben betöltött szerepüket. 
A csoport részéről igen aktív érdeklődés mu-
tatkozott meg, számos kérdést tettek fel. A 
FÉBE részéről városi és egyesületi kiadványo-
kat adtunk át vendéglátóinknak.

A teremben Mikolaj Jordan városalapító 
portréja előtt csoportkép készült. Az eme-
leti folyosón Malgorzata Kossakowska ön-
arcképfotóiból összeállított érdekes kiállítás 
megnézésére invitáltak bennünket. Szívélyes 
búcsúzkodás után autóbuszra szálltunk, és a 
zenepalotát kívülről körbejárva elindultunk 
Krakkó felé.

Útközben megálltunk Tarnów városában, 
ahol Jozef Zachariasz Bem (1794–1850), 
magyarosan Bem József, a székelyeknek Bem 
apó lengyel és magyar honvéd altábornagy 
született.

Az 1848/49-es magyar szabadságharc le-
gendás alakja 1850-ben valószínűleg maláriás 
lázban Aleppóban hunyt el. Muszlimként az 
oszmán kormányzat temettette el. Hamvait 
1929. június 30-án hazaszállították Lengyel-
országba szülőhelyére, de útja során Buda-
pesten a Nemzeti Múzeum előtt is fölrava-
talozták a koporsóját. Mauzóleuma egy tó 
közepén hat oszlopon álló kőszarkofág, me-
lyet megnéztünk. Vallási okokból nem lehe-
tett „a keresztény lengyel földben” elhantolni. 
Az emlékhelynél tiszteletére koszorút helyez-
tünk el. Betértünk a városka egyik rangos 
cukrászdájába, és almatorta szelet specialitást 
fogyasztottunk el.

Este megérkeztünk a Hotel Kontrast 
Kraków szálláshelyre, ahol 2002-ben az angol 
trónörökös, Károly walesi herceg is megszállt. 
A kétnapi borús, esős idő után derűs reggelre 
ébredtünk. FOLYTATJUK

Tóth Tibor

Krakkó főterén. Fotó: Szerencsés P. Bogumila

Régi álmát váltja valóra a Jász Múzeum, amikor a Jász Múzeumért 
Alapítvány kiadásában megjelenteti a Jászberény anno…1850-1950 
című képes albumát.

A kötet tulajdonképpen egy képes időutazásra invitálja olvasóit a 
város száz évet (1850–1950) felölelő múltjában. A már rég elfeledett 
fotográfiák segítségével megidézhetjük Jászberény régi arcát: tereit, 
utcáit, épületeit, építményeit, a jeles személyeket, családokat, esemé-
nyeket. Képet kapunk a város közéletéről, a korabeli társasági élet-
ről, a műkedvelő színjátszásról és a sportról. Az egykorú felvételek 
olyan történeteket mesélnek el számunkra, amelyek ma már csak az 
idősebb generáció emlékezetében élnek, de rendkívül tanulságosak 
számunkra is.

A Jászberény anno…(1850-1950) című képes album A/4-es formá-
tumban, kemény borítóval, színes kivitelben, mintegy 250 oldalon 
jelenik meg december elejére. Jó szívvel ajánljuk a könyvet minden 
érdeklődő szíves figyelmébe.

A Jász Múzeumét Alapítvány a hagyományokhoz híven a könyvre 
most is előfizetőket vár. A gyűjtésben közreműködik a Fényszaruiak 
Baráti Egyesülete. A könyv előfizetési ára 4.200 Ft.

Gyűjtőíven a kiadvány előfizethető Jászfényszarun 2015. novem-
ber 25-ig Görbéné Amálkánál, a Jász-Takarékszövetkezet Kirendelt-
ségén Hangosiné Réz Máriánál, a városi könyvtárban, Békési Nel-
linél a Szabadság út 102. szám alatti varrodájában és Tóth Tibornál.

Tóth Tibor

egy szép könyvajándék karácsonyra!
Jászberény anno… (1850–1950)
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Jászfényszaru Város Önkormányzata
sAJTókÖzlemény

Jászfényszaru Város Önkormányzata 41.676.000 Ft uniós támogatást nyert „Jászfényszaru Város Gondozási Központjának korszerűsítése” 
című, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0108 azonosító számú projektjéhez.

A projekt célja egy korszerű, komfortos, a mai kor elvárásainak megfelelő Gondozási Központ kialakítása, a Jászfényszarun élő, gondoskodást 
igénylő lakosok számára. Az építési helyszínt 2015. 02. 18-án vette át a kivitelező, és kezdte meg az építési munkákat. Az építés első szakasza 8 
db kétágyas szoba és kiszolgáló egységeik elkészítése volt. A 15 fővel működő Gondozási Központ felújítandó részéből a nyár elején költöztek 
át a gondozottak az ideiglenesen átadott 8 szobába. A felújítandó rész átalakítása, korszerűsítése, felújítása zajlott június és július hónapban. Az 
idősek október végén vehetik birtokba az egész épületet. A felújított részben 15 főről 16 főre emelkedett a férőhelyszám, így a támogatás mértéke 
is 43.676.000 Ft-ra emelkedett. 16 felújított és 30 bővített férőhellyel áll a lakosok rendelkezésére. A Gondozási Központot 2015. november 
3-án Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára adja át. 
November 19-én  Ternyák Csaba egri érsek áldja meg az intézményt, és mutat be hálaadó szentmisét.

Projektünk főbb mutatói:
A beruházás bekerülési összege bruttó 299,5 millió Ft
 (ebből építési költség 270,5 millió Ft, eszközbeszerzés költsége 29 millió Ft)
 támogatás összege bruttó 43,68 millió Ft
 saját forrás összege bruttó 255,82 millió Ft

A projekt kezdete 2014. 10. 01., a projekt befejezése 2015. 10. 31.
 
A projekt keretében: a korszerűsített alapterület 365 m2, a bővítéssel érintett alapterület pedig 829,3 m2. 

Jelentkezni Kiss Jánosné intézményvezetőnél lehet a Gondozási Központban (Bajcsy-Zs. út 7.), vagy a 06-57/422-148-as telefonszámon.
Itt tájékozódhatnak a beköltözés feltételeiről, illetve megkaphatják a beköltözéshez szükséges nyomtatványokat

Kép és szöveg: Fáy D
ániel
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Segítő, dolgos kezek
Múlt héten a jászfényszarui megújult 

Gondozási Központban jártam. Kiss Já-
nosné, az intézmény vezetője szíve teljes 
energiájával fogad, számítógépet indít, és 
mindenről tud, ami ebben az intézmény-
ben történik. Ott, ahol mosolygós ápolók 
fogadnak, és békés otthont varázsló szobák 
tárulnak elém a bent lakók nyugalmával, 
csak jó hangulat uralkodhat. Pirike ilyen 
légkörben válaszolt a kérdéseimre.

Mióta dolgozol itt?
Az érettségi vizsgám után 1976 júliusában 

a Papkastélyban kezdtem, az akkori Öregek 
Napközi Otthonában. 1987 novemberében 
költöztünk a Bajcsy-Zsilinszky úti Egészség-
házba és azóta is itt vagyok.

Hogyan alakult a Gondozási Központ bő-
vítése?

Pályázatunk csak a régi épületre volt be-
adható, úgyhogy a bővítésre fordított önerő 
többszöröse volt a nyert összegnek.

Hogyan változott az intézmény befogadó-
képessége?

A mostani felállásban 15 főt tudtunk fo-
gadni, a kibővült intézményünkben összesen 
46 fő jászfényszarui idős, beteg emberről tu-
dunk majd gondoskodni. A várólistára felke-
rültekkel éppen tele lesz az otthonunk.

Mennyibe kerül a bentlakás? Változik a díj 
a jövőben?

Jelenleg havonta 70.800 Ft a teljes ellátás. 
A fizetendő összeget a képviselő-testület hatá-

rozza meg, várhatóan emelkedik majd, eddig 
igen jutányos volt.

Milyen az eszközellátás?
Egy ilyen modern intézmény csak korszerű 

eszközökkel dicsekedhet. Gyönyörű bútora-
ink, szárítógépünk, speciális betegágyaink 
mind az ápolók kétkezi munkáját könnyítik. 
Beszerzésük a törvényi előírásoknak megfele-
lően történt.

Speciális ellátás vagy szolgáltatás van-e?
A Gondozási Központ összetett feladato-

kat lát el. Ide tartozik a szociális étkeztetés, 

a házi segítségnyújtás, idősek klubja, jelző-
rendszerű gondozás, a családsegítő- és gyer-
mekjóléti szolgálat és a védőnői szolgálat. A 
hétfői és szerdai vérvételt az Egészségházban 
a Gondozási Központ alkalmazottja végzi. 
Örömmel jelentjük, hogy ugyanitt hamaro-
san tangentor fizioterápiás és gyógymasszázs 
kezelést indítunk.

Mekkora a szükséges alkalmazotti létszám?
A jelenlegi felállással 5-6 szakdolgozó há-

rom műszakban. A bővítés után 12 fő szak-
dolgozó, adminisztratív és technikai alkalma-
zott is lesz.

Van férfi alkalmazott is?
Igen, egy fő, kisegítő munkakörben. Szeret-

nénk még egy olyan megbízható, ezermester, 
időseket szerető férfi munkaerőt, aki „gaz-
dája” lenne intézményünknek. Hiába új az 
intézményünk, mindig elromolhat valami, 
vagy éppen fűvágási szezon van.

Pirike, mik a terveid a közeljövőre?
Pályafutásom alatt sokszor hangsúlyoztam, 

hogy aki eléri a nyugdíjkorhatárt, menjen és 
élvezze az otthonlétet. A saját esetem úgy ala-
kult, hogy intézményünk átadása egybeesik 
a nyugdíjazásommal. Úgyhogy ezen még el-
gondolkodom. Ugyanakkor szeretném látni 
az új dolgozók helytállását, s úgy hazajönni, 
hogy tudom, jó úton járnak.

Köszönöm a beszélgetést, munkádhoz to-
vábbi sok sikert kívánok!

Kép és szöveg: Szilágyiné Marika

Kiss Jánosné

II. kulturális örökség napja

meghívó

kitüntetés
Hatvanban szeptember 

26-án a Grassalkovich-
kastély dísztermében tar-
tott városnapi ünnepi 
kép viselő-testületi ülésen 
Horváth Richárd pol-
gármester kitüntetéseket 
adott át azoknak, akik so-
kat tettek a városért.

Az ünnepségen „Hatvan 
Város Pro Urbe Díját” ve-
hette át Szabó Krisztina 

énekművész, a Kocsis Albert Zeneiskola művésztanára, Heves Megye 
Nagykövete. Krisztinát édesanyja és nagyszülei révén fényszaruinak is 
tekintjük, városunk kulturális életét művészetével több mint két évti-
zede színesíti, gazdagítja.

Gratulálunk! Tóth Tibor
Fotó: hatvanonline.hu

Fogathajtó Est 2015. december 5-én (szombaton)

Helyszín: Jászfényszarui Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
18:00 Vendégfogadás • 18:30 Műsor: Iglice Gyermeknéptánc Együttes, Farkas Zsolt nótaénekes • 0:00 Tombolahúzás

A vacsorát a Vágó Bt. biztosítja.
Asztalfoglalás és belépő vásárlása az É+J Kft. Iparcikk üzletében (Jászfényszaru, Szabadság u. 4.)

Bővebb információ: ifj. Pál János 06-30/464-91-90, Pető Ferenc 06-30/324-56-88
Tombolafelajánlást szívesen fogadunk! Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

A FÉBE a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárral, mint a 
Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény üzemeltetőjével közösen ren-
dezte meg a 2015. évi helyi ünnepséget. A Kiss József Helytörténeti 
Gyűjtemény délelőtt 10 órától 18 óráig várta a látogatókat, szakava-
tott tárlatvezetéssel nézhették meg az érdeklődők a múzeumot.

A szerző által a templomban 15 órakor került bemutatásra Kiss Eri-
ka: A jászsági zsidóság emlékeiből „Megölte őket a gyűlölet – Őriz-
ze emléküket a szeret” címmel megjelent könyve. A színvonalas, 60 
perces bemutató, prezentációs előadás alkalmával Kiss Erika újságíró, 
helytörténeti kutató a könyvben szereplő információkon túl a könyv 
lezárta után birtokába jutott több érdekes ismeretet is megosztot-
ta a kis létszámú, de lelkes közönséggel. Hosszabban szólt a könyv 
jászfényszarui vonatkozásairól, felkeltve az érdeklődést a könyv elol-
vasása iránt. 

Megköszönte a Jászfényszaru Város Önkormányzatától kapott anya-
gi támogatást a könyv megjelenéséhez, valamint a helyi előfizetők tá-
mogatását. A könyv 3.500 Ft-ért a FÉBE-nél megvásárolható, vagy a 
helyi könyvtárból kikölcsönözhető. Tóth Tibor
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Önzetlenül Önökért

közös utakon

Beszélgetőpartnerem a Jászfényszarui 
Polgárőr Egyesület vezetője, Pető István. 
Csodálattal töltött el, amikor a polgárőr-
ség szépen berendezett, Szent István úti 
irodájába invitált.

Mikor alakult a mai nevén Polgárőr Egye-
sület?

A 2008-2009-es évben több betörés is volt 
Jászfényszarun. Összefogtunk páran, és elha-
tároztuk, hogy az éjszaka leple alatt körbejár-
juk és figyeljük a várost. Szervezkedésünket 
nem hoztuk nyilvánosságra, csak lestünk, 
figyeltünk, hallgatóztunk, autóztunk. 2010-
ben hivatalosan is megalakítottuk a Polgárőr 
Egyesületet. Működésünket polgárőri alap-
szabályzat határozza meg.

Mekkora a létszám?
Jelenleg 28 fő. Itt szeretném megragadni az 

alkalmat, hogy elmondjam, szeretnénk bőví-
teni kis csapatunkat. Aki egy kis affinitást is 
érez e szép hivatáshoz, kérem, jelentkezzen! A 
létszámnövelés céljából igyekszünk elbeszél-
getni fiatalokkal, és elmondani, hogy közös 
a célunk: otthonunk, városunk biztonsága. 
Ennek érdekében pedig összefogással, együtt-
működve még határozottabban tudunk tevé-
kenykedni.

Ki lehet polgárőr?
Minden büntetlen előéletű, magyar ál-

lampolgár, aki 18. életévét betöltötte, és aki 
egyetért a polgárőrség céljaival. Jelenleg két 
14 éves fiatal is szeretne a csapatunk tagja len-

ni, még folynak a tárgyalások a szülőkkel. Ők 
lennének az ifi polgárőrök.

A jelöltek oktatásban részesülnek, ami után 
vizsga következik, melynek sikeressége esetén 
átvehetik a polgárőr igazolványt az okmány-
irodában. A belépéstől számított három hó-
napig (próbaidő) önálló szolgálat nem telje-
síthető. 

Mi a feladat?
Mint tudjuk, teljesen térítés nélküli a fe-

ladatok ellátása, ami városunk közbizton-
ságát segíti. Mindenféle rendezvényen biz-
tosítjuk a forgalom irányítását, balesetnél 
elsősegélyt nyújtunk a sérültnek, az iskolánál 
a gyalogátkelőhelyeken segítjük az átjutást. 
A rendőrséggel napi kapcsolat kiépítése és a 
bűn megelőzésben szerepvállalás: felvilágosí-

tó oktatás a nyolcadikosoknak az iskolában a 
drogról és a közlekedés biztonságáról. Hogy 
fejlesszük magunkat, továbbképzésen is részt 
veszünk, legutóbb konfliktuskezelői előadást 
hallgattunk.

Feladataink közé tartozik a SZEM (Szom-
szédok Egymásért Mozgalom) népszerűsíté-
se. Kapura, kerítésre, ablakba való elhelyezése 
magára vonja a figyelmet, és kicsit elgondol-
kodtatja az illetéktelen vendéget. Szeretnénk, 
ha minél többen csatlakoznának ehhez a 
mozgalomhoz. 

Milyen mértékű a Polgárőr Egyesület éves 
támogatása?

2015-ben a jászfényszarui önkormányzattól 
1.700.000 Ft-ot kaptunk, a megyétől pedig 

még várható 200-250 ezer forint. Minden év 
végén el kell számolnunk a kapott összeggel, 
csak így zárhatjuk le az évet. Köszönettel tar-
tozunk az önkormányzatnak azért, mert még 
olyan kérésünk nem volt, amit ne teljesített 
volna. Kaptunk egy több helyiségből álló iro-
dát, ami jól funkcionál, hiszen itt tartjuk az 
eligazítást a polgárőröknek.

Hogyan boldogul az Egyesület a jelen gaz-
dasági helyzetben, amikor rendkívül sokan 
pályáznak támogatásért?

A Vidékfejlesztési Minisztérium közremű-
ködésével nyújtottuk be a pályázatot egy te-
repjáró autóra. Sajnos eddig mindig az éppen 
szolgálatban lévő polgárőr autójára került a 
„polgárőrség” feliratú berendezés, így sikerült 
magunkra felhívni a figyelmet. Minden alka-
lommal szerelni kellett, hiszen minden autó 
más és más. A fenti pályázatunk kedvező el-
bírálásban részesült, és mikorra az újság meg-
jelenik, egy Suzuki Vitara fehér terepjáró lesz 
látható Jászfényszaru utcáin. Az autó a város 
lakosságát fogja szolgálni.

Mit csinál a kis közösség, amikor nincs szol-
gálatban?

A környék hagyományőrző rendezvényeit 
sorra látogatjuk. Van, amikor hívnak, tehát 
be kell segíteni, a legtöbbször azonban a fő-
zőversenyeken veszünk részt. Legutóbbi ilyen 
szereplésünk Jászszentandráson volt, ahol az 
első díjat sikerült megszereznünk. Az össze-
szokott csapat tagjai: Pető István (séf ), Fekete 
József, Víg Antal, Zsólyomi Jánosné, Csontos 
Ferencné és Vígné Sándor Piroska (segítők). 
A későbbiekben egy jászsági disznóvágást és 
feldolgozást is tervezünk a tájházban. Bár-
hová szívesen megyünk besegíteni, mert a 
nagyobb rendezvényekre mi is hívhatunk se-
gítséget a Jászságból.

Hogyan történik a feladatok elosztása?
Minden pénteken összegyűlünk itt az iro-

dában, aki éppen ráér. A rendezvényeken a 
helyi rendőrséggel karöltve nyújtunk szolgá-
latot, akikkel szoros kapcsolatot ápolunk.

Beszélgetésünk közben megpillantottam 
a tárgyalóasztal végében elhelyezett maket-
tet, mely szerint 2015-ben a Jászfényszarui 
Polgárőr Egyesület kiváló minősítést ka-
pott. István némi szerénységgel tudtomra 
adta, hogy ő vette át Szolnokon ezt a szép 
kitüntetést, melyet csapatmunkájukkal 
érdemeltek ki. Önzetlen munkájukhoz ki-
tartást és sok sikert kívánok, és ha már egy 
helyen tudtak segíteni, akkor érdemes volt 
cselekedni!

Szilágyiné Marika

Fekete József, Víg Antal, Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, Pető István és Urbán Csaba
az új fehér Suzuki Vitara előtt. A gépjármű a város lakosságát fogja szolgálni.

Fotó: Czeglédi Dániel

Szeptember 18-án a Közös utakon program 
keretében futóversenyt rendeztek Jászfény-
szarun.

A rajt pillanatát látjuk.
Fotó: Glonczi Rudolf
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Új kolléganő érkezett a Napsugár Óvodába
A 2015/2016-os óvodaév kezdete újra 

változásokat hozott Jászfényszaru Város 
Óvodai Intézményének életébe. A Napsu-
gár Óvodába egy fiatal kolléganő érkezett, 
akit kértem, hogy néhány szóban mutat-
kozzon be a lap olvasói számára.

- Fáy Hanna vagyok, a Napsugár Óvo-
da új munkatársa, pedagógiai asszisztens a 
Méhecske csoportban. Terényből, egy pici, 
Nógrád megyei faluból költöztem a városba. 
Jelenleg a hétköznapokat töltöm itt, melye-
ken igyekszem hasznosan kihasználni a helyi 
lehetőségeket. Hétvégenként azonban ha-
zautazom, ugyanis a szívem közepét jelenti 
nekem Terény, ahol egyébként részt vállalok 
a falusi turizmussal foglalkozó családi vállal-
kozásunkban.

- Hogyan kerültél a mi városunkba Terény-
ből és mi motivált, hogy itt töltsd a hétköz-
napjaid?

- Édesapámon keresztül találtam rá Jász-
fényszarura, s két évvel ezelőtt egy kéthetes 
gyakorlatomat töltöttem a Szivárvány Óvo-
dában. Már akkor nagyon szimpatikus volt 
az intézmény és a város is. A megpályázott 
állás elnyerésének nagyon örültem, és szíve-
sen jöttem ide. 

- Hogy érzed magad a Napsugár oviban?
- Egy hónapos tapasztalataim eredménye-

ként szeretek itt dolgozni, mert a kolléga-
nőimet jó embereknek és szakembereknek 
tartom, öröm velük a munka. A gyerekek 
közti létben nagyon sok szeretetet adhatok és 
kaphatok, rengeteg apró csodával vidámítják 
meg a napjaimat.

- Hol végezted felsőfokú tanulmányaidat, és 
mely pedagógiai, nevelési területeket tartod 
munkád során a legfontosabbnak?

- Vácon, az Apor Vilmos Katolikus Fő-
iskolán tanultam. Itt drámapedagógiát is 
hallgattam alapszinten és felettébb élveztem, 
látok esélyt arra, hogy ezirányú tudásomat 
bővítsem. A pedagógiában fontosnak tartom 

az egészséges életmódra való nevelést, vala-
mint a környezettudatosságot. Igyekszem sok 
mindent újrahasznosítható alapanyagokból 
készíteni, ennek hatásairól írtam a szakdolgo-
zatomat is. Mi több, erre a témára építettem 
a nyáron tartott kézműves gyerektábort már 
kétszer is, amelyeknek nagy sikerei voltak.

- Biztos vagyok benne, hogy a családi hátte-
red nagyon kiegyensúlyozott, példamutató és 
igen motiváló lehet a számodra! Mutasd be 
légy szíves néhány szóban őket!

- Öt fiatalabb testvéremmel együtt nőttem 
föl, és szerencsésnek mondhatom magamat, 
hiszen nagyon összetartó és szerető családom 
van. Mivel nem csak a rokonaim, hanem az 
életben a legjobb barátaim is ők, így nem 
csoda, hogy szeretek velük lenni, beszélget-
ni, bohóckodni és együtt tevékenykedni. 
Pedagógiai érzékemet részben a csodálatos 
édesanyámtól sajátíthattam el, hiszen nagy-
szerűen nevelt fel bennünket. Emellett sokat 

számított az, hogy a két fiatalabb öcsémet so-
kat pesztráltam, szinte anyjuk voltam. Mellet-
tük megtanulhattam a gondozási feladatokat, 
és gyakorolhattam türelmet, szeretetadást az 
ő nyelvükön, valamint példamutatást.

- Nagyon sokoldalú, aktív személyiségnek 
ismertelek meg az elmúlt néhány hét alatt, 
kérlek, mondj pár szót a kedvenc elfoglaltsá-
gaidról!

- Mivel szenvedélyem az írás, ezért szabad-
időmben sokat foglalkozom a blogommal 
(www.honeyaprocsodai.wordpress.com). 
Amióta megtanultam a betűket formálni, 
azóta írok. Gyermekként meséket találtam 
ki, farigcsáltam versikét a Mikulásnak, majd 
jöttek a szerelmes rímelések, később a novel-
lákban találtam meg a hangomat. Ma már 
elég sokféle posztot jelentetek meg, melyek-
ben véleményt formálok az engem körülvevő 
világról, ajánlókat fogalmazok meg, vala-
mint kézműves alkotásaimat is bemutatom. 
A másik hobbim ugyanis a kézműveskedés. 
Szeretem újraálmodni a tárgyakat, elmerülni 
a kreatív világban, ahol „bármi megtörtén-
het”. Ezen kívül aktív életet igyekszem élni, 
melyben szerepet kap a tánc, a színjátszás, a 
mozgás, a szervezés, az utazás, az emberekkel 
való találkozás, beszélgetés. Magam is szere-
tek mozogni, jó példával szeretnék szolgálni 
a gyerekek felé. Így aztán minden nap gör-
korcsolyával járok be a munkahelyemre, va-
lamint névnap, születésnap alkalmával együtt 
táncolok velük. Két szóban összefoglalva: „él-
vezem az életet!”

- Köszönöm az őszinte beszélgetést Hanna! 
Örülök, hogy könnyen beilleszkedtél a mi kis 
közösségünkbe, és kívánom neked, hogy leld 
örömödet a pedagógus hivatásban, s bonta-
koztass ki minden benned rejlő képességet a 
művészeti nevelési programmal dolgozó óvo-
dánkban itt, Jászfényszarun!

Szöveg: Kovácsné Papp Andrea
Fotó: Dobák Jánosné

Fáy Hanna kreatív kézműveskedés közben

Mozdulj! Rajta, egy, kettő!

A Szivárvány Óvodában 2015. szeptember 17-én mozgásos, játékos 
délelőtt megrendezésére került sor. Közös zenés bemelegítés után kis 

csoportokba szerveződve próbálhatták ki a gyerekek erejüket, ügyessé-
güket. Kép és szöveg: Földvári Edit
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Nyárias napsütéssel örvendeztetett meg 
bennünket az ősz, amikor a tájház udvarán 
testvércsoport találkozóra vártuk a Napsu-
gár Óvoda Süni csoportosait. Szinte minden 
gyermek szereti az ősz értékes ajándékát, a 
diót. Több gyermekversben, dalban, mesé-
ben is szerepel ez a sokféleképpen felhasznál-
ható őszi csonthéjas gyümölcs. Rendszeres 
fogyasztása hozzátartozik az egészséges táp-

lálkozáshoz. Ez adta az ötletet, hogy az egész 
délelőtt a dióról szóljon. 

„Erre csörög a diót” és „csőszjátékot” ját-
szottunk a tágas udvaron. Dióhéjból vitorlást 
és pókot barkácsoltunk. Végül együtt ropog-
tattuk az ízletes dióbelet. Jókedvűen telt a 
délelőtt, a Pillangó csoportos gyerekek azóta 
is szívesen fogyasztják a diót. Kép és szöveg: 

 Szarka Gáborné Judit óvó néni

A Napsugár Óvoda köszönetét fejezi ki  a 
Samsung ZRT.  GA. osztály   munkatársai nak  

óvodánk udvari játékainak lefestéséért.
 Fotó: Kovácsné Papp Andi

Iskolánk őszi hulladékgyűjtésének eredmé-
nyeként dolgos kezek közel 20 tonna hulla-
dékot gyűjtöttek össze.

Környezetünk védelme mellett fontos cé-
lunk a diákönkormányzat támogatása, mely 
a gyűjtésből származó összegből szervezi, fi-

nanszírozza az iskolai programokat, verse-
nyeket, díjakat. Köszönjük minden diáknak, 
szülőnek, az iskola minden dolgozójának és 
városunk lakosainak, akik közreműködtek az 
eredményes gyűjtésben. 

Kotánné Kovács Tímea DÖK-vezető

szüretelés
a szivárvány óvodában

„De jó a dió…” – Találkozás a tájház udvarán

köszönet!

Vidám szünet a nagy munkában

„Szőlőfürtök, szőlőszem,
 mindegyiket megeszem.
 Így szólnak a madarak:
 nekünk semmi nem marad?!”
 Balogh József: SZŐLŐ

Tájékoztatás
lakossági

adatgyűjtésről

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal Jászfényszaru 
településen a KSH elnöke által enge-
délyezett önkéntes adatszolgáltatáson 
alapuló lakossági adatfelvételt hajt 
végre 2015. október 10-től 2015. no-
vember 30-ig.

A „Miben élünk? – Lakásviszonyok, 
2015” című felvétel Országos Statisz-
tikai Adatgyűjtési Program (OSAP) 
szerinti nyilvántartási száma: 2008. 
Az összeírás átfogóan vizsgálja a ház-
tartások lakáshelyzetét, a lakóépületek 
minőségét, felújítását, a háztartások 
lakással való elégedettségét, költözéseit 
és lakásváltoztatási terveit.

Az összeírási munkát a KSH meg-
bízásából a Statek Kft. igazolvánnyal, 
illetve megbízólevéllel ellátott kérdezői 
végzik. A felmérésben részt vevő ház-
tartások címét véletlenszerűen válasz-
tották ki, az e háztartásban élők számá-
ra a válaszadás önkéntes.

Kérjük és köszönjük együttműködé-
süket, támogatásukat, mellyel hozzájá-
rulnak a felmérés sikeres végrehajtásá-
hoz.
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hírek Az IskolÁból
Tökmagok hete

Szeptember utolsó hete a legkisebbeké volt 
a Nagyiskolában. Az elmúlt években már 

hagyománnyá vált, hogy a nyolcadikosok fel-
avatják az iskola új lakóit, a negyedikeseket. 

Így idén is megszerveztük a tökmagavatót. A 
program egy egész héten át tartott. A hét első 
felében minden napra kaptak egy feladatot: 
tökmagindulót kellett írniuk, tökvázát készí-
teniük és tökmagból képet alkotniuk. Csü-
törtök volt a hivatalos felavatás napja, amikor 
különféle mókás feladatokban volt részük. 
Elsőként mindhárom osztály előadta a saját 
indulóját, majd a negyedikesek és a nyolca-
dikosok is letették az esküt. Az osztályfőnö-
kök is kaptak feladatot, wc-papír segítségével 
egy nagy tököt kellett alkotniuk osztályuk 
tagjaiból. Utána komoly harc következett a 
nagyok és a kisebbek között kötélhúzásban 
és papírgalacsin dobálásában. Pénteken egy 
meglepetésprogram várt őket: rejtélyes felad-
ványok megfejtésével és feladatok megoldásá-
val keresték meg a számukra elrejtett kincset. 
Remélem, minden kis tökmagnak tetszett ez 
a hét, és remélem, sokáig fog élni ez a hagyo-
mány. Patkós Andrea diákpolgármester

A Világ Legnagyobb Tanórája egy globális 
oktatási projekt, melyhez számos ország, kö-
zöttük Magyarország is csatlakozott. A világ 
minden részén egy időben, szeptember utolsó 
hetében, tetszőleges napokon került megren-

dezésre a tanóra, így megalkotva a világ leg-
nagyobbját. A tanórán az ENSZ által újon-
nan kihirdetett 17 Globális Célt ismertették 
meg világszerte a gyermekekkel. A Globális 
Célok a fenntartható fejlődést szolgálják, és 

a Föld lakóinak legnagyobb problémáit hi-
vatottak leküzdeni. 2030 osztály csatlakozott 
Magyarországon a rendezvényhez, közöttük a 
mi iskolánkból is néhány.

Kotánné Kovács Tímea

Október 1-jén a zenei világnapot iskolánk-
ban is megünnepeltük. A Kisiskolában a 
munkát muzsikaszóval indították a gyerekek. 
A közös éneklés után az alsósok diáktársaik 
műsorában gyönyörködhettek. Nyers Lili 
zongorázott, Patkós Vivien énekelt, Hornyák 
Boglárka furulyán játszott, előadásukkal 
mindannyiunkat megörvendeztettek. A kö-
zönség lelkesen fogadta ezt a rendhagyó kis 

hangversenyt, ami felhívta a figyelmünket a 
zene szépségére és fontosságára.

A Nagyiskolában Barnett Hajnalka táncosai 
idézték meg táncukkal a zenét az egyik szü-
netben, a tonateremben.

E szép eseményt volt hivatott megünne-
pelni még október 16-án, kicsit kötetlenebb 
formában a DÖK által megrendezett Karao-
ke délután. A gyerekek nagy izgalommal és 

lelkesedéssel mutatták be az általuk kedvelt és 
választott dalokat. A zsűri sok oklevelet adott 
pl. a legjobb hangú vagy a legügyesebb előadó 
számára. A jelenlévő érdeklődők nagy száma 
arra enged következtetni, hogy igen népszerű 
volt a gyerekek körében a program, amelyet a 
jövőben is szeretnénk megrendezni.

Ézsiásné Róka Mária,
Dr. Kocsisné Horti Monika

Világóra

zenei világnap
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Sűrű ősz az Iglicénél
Az idei évet sűrű programmal indította 

az Iglice Gyermeknéptánc Együttes. 2015. 
szeptember 05-én Jászberényben a Jász Ex-
pón szerepelt a csoport a megyei együttesek 
bemutatóján, ahol egyedüli gyermekcsoport-
ként képviselte Jászfényszaru városát a felnőt-
tek között. 

A Jászfényszarui Hagyományőrző Együt-
tes 2015. szeptember 18-19-én a II. Kezdő 
Néptáncosok Fesztiválján mutatta be tudását 
Debrecenben a közel 15 csoport műsorából 
álló rangos eseményen. A táncosok másnap 
hajdúsági táncokat tanultak a Debreceni 
Népi Együttes vezetőitől.

2015. október 2-4-ig az Iglice Gyer mek-
nép tánc Együttes vendégül látta Zaklychin 
városából érkező Gwozdiec táncegyüttest. Az 
együttessel egy hatfős delegáció is érkezett a 
zaklychini polgármester vezetésével. Az első 
nap egy ismerkedő esten vett részt a két cso-
port a tájházban, ahol a két nemzet táncai 
segítették megtalálni a közös nyelvet.

Másnap a lengyel csoport részt vett a Fény 
Fesztiválon, melyet idén nyolcadik alkalom-
mal rendeztünk meg. A fesztiválon 12 nép-
tánccsoport, három népdalénekes és három 

népzenész produkció mutatkozott be. Az idei 
évben egy 4 fős zsűri értékelte a versenyző-
ket. A zsűri tagjai voltak: Fundák-Kaszai Lili, 
Gál-Dobos Beáta, Dulai Zoltán és Fundák 
Kristóf. Délelőtt a csoportok kézműves 
foglalkozáson vehettek részt, majd délután 
indult a versenyprogram. A szakmai zsűri 
aranyfény, ezüstfény, és bronzfény minősítést 

adhatott a látott produkciókra. A néptánc-
csoportok közül hármat talált érdemesnek 
aranyfény minősítésre.

A Tébláb AMI – Bokréta csoportja, 
a Karakas Néptáncegyüttes és az Iglice 
Gyermeknéptánc Együttes középső csoport-
ja kapta meg ezt a kimagasló elismerést. Az 
Iglicések ezen kívül elhozták a legstílusosabb 
előadás különdíját is. Népzene kategóriában 

Horváth Áron kapott aranyfény minősítést 
cimbalommuzsikájára, míg népi ének kate-
góriában úgy gondolta a zsűri, hogy nem adja 
ki a legmagasabb minősítést. A versenyprog-
ram után a Garagulya gólyalábas komédiás 
kompánia szórakoztatta a résztvevő gyereke-
ket. Az est egy fergeteges táncházzal ért véget, 
ahol mindenki megtalálhatta a neki tetsző 

táncot. A rendezvény központi zenekara a 
Zagyva Banda volt. 

Vasárnap lengyel vendégeink megnézték 
Hatvanban a Vadászati Múzeumot, majd 
ebéd után hazautaztak. Reméljük, hamaro-
san ismét találkozhat a két csoport egymás-
sal, és tovább erősíthetik a már egyébként 
is nagyon szoros barátságot. A VIII. Fény 
Fesztivál és a lengyelek vendégül látása nem 

jöhetett volna létre, ha nincs Jászfényszaru 
Város Önkormányzatának támogatása, me-
lyet ezúttal is köszönünk, valamint köszön-
jük mindenkinek, aki valamilyen formában 
segítette, támogatta rendezvényünk sikeres 
lebonyolítását.

2015. október 10-én az együttes részt vett 
a Jászkun Világ 2015. évi Gyermek és Ifjúsá-
gi Művészeti szemle elődöntőjén, ahol az „A 
faluban végigmenni” című koreográfiájukat 
mutatták be. Sajnos az eredményt még nem 
tudjuk, mert még zajlanak az elődöntők más 
településeken, de a zsűri nagyon pozitívan ér-
tékelte a látottakat. Reményeink szerint nov-
ember 7-én ott lehetünk a szemle döntőjén, 
Martfűn.

2015. október 17-én az Iglice két csoport-
tal is nagy sikerrel szerepelt a Jászfényszarun 
megrendezett Közös hang rendezvényen.

Bár az ősz nagyon sűrű volt, de a sok prog-
ram mellett elindult az idei évi új anyagok 
tanulása és felkészülés a tavaszi fesztiválokra. 
Hisszük, hogy a jövő évünk is ilyen tartalmas 
és sikeres lesz, mint az idei év. Péter Szilárd

Fény Fesztivál

Jászkun Világ Művészeti Szemle · Fotók: Glonczi Rudolf

Az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc

áldozataira emlékeztünk
2015. október 6-án (kedden) az aradi vértanúkra és az 1848-49- es 

forradalom és szabadságharc áldozataira emlékeztünk a Városházán 
található emléktábla előtt.

Történelmi megemlékezést Kotánné Kovács Tímea tartott. Batthyá-
ny Lajosért, az első felelős magyar kormány miniszterelnökéért, a 13 
aradi és a többi Aradon vagy másutt megölt vértanúért a diákönkor-
mányzat tagjai gyújtottak gyertyát, majd a jelenlévők is elhelyezték az 
emlékezés jeleit.

Kép és szöveg: Dávid Ildikó
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„könyvtárba mentem, gyere utánam!”
országos könyvtári napok a városi könyvtárban

Immár 10. alkalommal 2015. október 5-11 között került megren-
dezésre az Országos Könyvtári Napok. Könyvtárunk 2 témakörhöz 
csatlakozott a hét folyamán. Az Összefogás az egészségünkért felhívás 

keretében csütörtökön Kiskertünk gyógyszertára címmel a Védőnői 
Szolgálat (Fózer Tiborné, Kaszainé Ocskó Györgyi) tartott interaktív 
előadást csemegézéssel egybekötve a közvetlen környezetünkben meg-
található zöldségek, gyümölcsök gyógyhatásairól. Utána dr. Molnár 
Csaba diagnoszta orvos, természetgyógyász, gyógymasszőr előadása 
következett, melynek végén hasznos, otthon is elvégezhető masszázs-
gyakorlatokkal gazdagodtak a résztvevők.

Pénteken a Gondolatolvasó körrel az Olvassunk együtt! kezdemé-
nyezés keretében a példaképekről, szentekről, hősökről tartottunk 
felolvasást.

Hogy kik a hőseink? Például Polcz Alaine, Szepes Mária, Gandhi, 
Zrínyik, Batthyányak, Nádasdyak.

A hős eszménye koronként változó, személyre szabott, mindenki-
nek más-mást jelent. Ezen az estén ebből a sokszínűségből kaptunk 
ízelítőt.

Most is kellemes, meghitt estéket töltöttünk együtt a kedves érdek-
lődőkkel, olvasókkal, előadókkal, köszönet érte.  Kép és szöveg:

Nagy Ildikó könyvtáros

zöld tanmese

népmese a könyvtárban

Október elején a Szegedi Látványszínház előadásán vettünk részt a 
művelődési házban.

A mesén keresztül hívták fel a gyermekek figyelmét a környezetvéde-
lem fontosságára, a háziállatok védelmére. Folyamatos interakciókkal 

próbálták megértetni az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmoz-
gás fontosságát, melyeket a gyerekekkel mondattak ki. Végig bevonták 
őket a darabba, sőt a végén közösen énekelve táncoltak velük.

Kép és szöveg: Ézsiásné Róka Mária

A népmeséé volt a főszerep az iskolai könyvtárban szeptember 
30-án a magyar népmese napján. A népmese napja előtt meghívást 
kaptunk a városi könyvtárból, Ildikó és Kati nénitől. Eleget is  tet-
tünk a szíves invitálásnak, és három tartalmas, izgalmas, rendhagyó 
magyarórát töltöttünk náluk. Az iskola 13 osztálya vett részt rendha-
gyó magyarórákon szeptember 29-ig az iskolai könyvtárban.

Minden osztály más népmesét dolgozott fel és játszott el. Voltak lexi-
konból, internetről kereső feladatok, fogalmak és régi, tájnyelvi szavak 
magyarázatának megkeresése.

Kooperativ módszerrel dolgoztam a csoportokkal. Igen nagy sike-
re volt a közmondások, szólások magyarázatának, sokat derültünk 
együtt. Mondtam a gyerekeknek, hogy nagyon figyeljenek, mert a 
feladatokból lesznek a vetélkedőn kérdések, melyekre gyorsan, emlé-
kezetből kell válaszolni. Tudniillik 30-ára vetélkedőt hirdettem meg az 
5-6. osztályosok számára Népmeséink címmel.

Nagy volt a készülődés előtte a tanulók körében, mindenki a népme-
se könyveket kölcsönözte. A negyedikesek szép illusztrációkat készítet-
tek az olvasott népmesékhez, melyeket az olvasóteremben csodálhat-
tak meg a tanulók. Készültek a gyerekek, de meg is lett az eredménye. 
Jól szerepeltek, sok-sok fabatkát gyűjtöttek a helyes válaszokért. Em-
lékeztek a már tanultakra, de új ismeretek elsajátítására is sor került. 
Ilyen volt az a kérdés is, hogy melyik népviseletben van a legtöbb szok-
nya a lányokon. Parázs hangulat volt az utolsó órában, mert azonos 
pontszámmal, fej-fej mellett küzdöttek a csapatok. Három ötödik és 
három hatodik osztályos csapat mérte össze tudását.

1. helyezett a 6. b osztály  Zsuzska és az ördög csapata
2. helyezett az 5.  c osztály  A három királyok csapata
3. helyezett az 5. b  osztály Hetet egy csapásra csapata
Minden résztvevő színes oklevelet kapott.
A könyvjutalmakat a Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány ajánlot-

ta fel, ezzel is támogatva az iskolai könyvtár rendezvényeit. Köszönjük 
a támogatást. Baliné Bazsó Mária könyvtáros tanár
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Ars sacra Fesztivál Jászfényszarun – nyitott Templomok napja
Sokszínű programmal várta idén a Min-

denszentek Plébánia által szervezett Nyitott 
Templomok Napja a kedves érdeklődőket. 

Szeptember 19-én reggel 9 órakor indult az 
akadályverseny 4 helyszínen (lovas pálya, táj-
ház, cserkészház, templomkert) 18 csapattal. 
Lelkes gyerekek tömege teljesítette jókedvű-
en és izgalommal telve a gondosan megter-
vezett feladatokat, melyek között gyakorlati, 
szellemi és kincskereső jellegű is volt.

A versenyt a Szerzetesek csapata nyerte meg 
130 ponttal, második a Kincsvadászok 119 
ponttal (gyorsabb végrehajtási idővel), har-
madik a Csillagfény elnevezésű csapat lett 
119 ponttal. 

A délután sűrűnek ígérkezett: 14 órától 
gyóntatáshoz lehetett járulni, közben kripta- 
és toronylátogatásra is volt lehetőség. 

Kiss Erika A jászsági zsidók emlékeiből 
cimű könyvének bemutatóját a Kulturális 
Örökség Napjai keretében a FÉBE-vel közö-
sen szervezte az egyházközség 15 órától. 

A fényképekkel tarkított előadás során sok 
érdekes, már-már elfeledett történet elevene-
dett meg a résztvevők előtt.

A bemutató utáni beszélgetés hosszabbra 
sikeredett, így a meditáció elmaradt.

A szentmise előtti orgonakoncert viszont 
lélekben kárpótolt mindenkit, hiszen Molnár 
Tamás, a hatvani Szent Adalbert templom 
kántora jóvoltából gyönyörű orgonamuzsika 
repített szárnyán minket. A szentmisét Var-
ga Kamill OFM ferences szerzetes celebrál-
ta. Humoros, közvetlen, de mégis nagyon 
komoly prédikációja felnőtteket, gyerekeket 
egyaránt megérintett, elgondolkoztatott. 
Utána egy remekbe szabott előadás keretében 
megismerkedhettünk egy szerzetes élettör-
ténetével, a szerzetesi élet éve tematikájához 
kapcsolódva: hogyan kapta az élethivatását, 
mit csinál egy szerzetes nap mint nap, miért 
pont ferences szerzetes lett Kamill atya? Ki 
tudja, talán éppen ez a személyes találkozás 
indít most el valakit a szerzetességhez vezető 
úton.

Sokan neveztek (50 db ), szép alkotások 
születtek az előre meghirdetett rajzversenyen. 
Az alkotások elkészítésénél Szent Margit 
alakját állította középpontba a kiírás, nevez-
hettek alsósok, felsősök és középiskolások, a 
zsűri Kiss Gábor atya, Szpisják Pál és Bugyi 
István rajztanárok voltak.
Alsó tagozat:

1. Laczkó Melinda 4.b
 (Berecz A. Ált. Isk., Boldog)
2. Deme Csilla 3. o.
 (Berecz A. Ált. Isk., Boldog)
3. Zsíros Anna Réka 3. o.
 (Berecz A. Ált. Isk., Boldog)
Különdíj:
 Rusai Anikó 4. c
 (IV. Béla Katolikus Ált.Isk., Jfsz.)

Felső tagozat:
1. Kurják Márk 6. o.
 (Berecz A. Ált. Isk., Boldog)
2. Mészáros Hanna Zorka 5.c
 (IV. Béla Katolikus Ált. Isk., Jfsz.)
3. Víg Hanna 5. c
 (IV. Béla Katolikus Ált., Jfsz.)
Különdíj:
 Kis Renáta
 (Berecz A. Ált. Isk., Boldog)

Különdíj csoportos alkotásért:
 Rohács Luca,
 Szélesi Petra,
 Cseszkó Lili 8.a
 (IV. Béla Katolikus Ált. Isk., Jfsz.)

A nap koronájaként a jászberényi Cantate 
Nobis Énekegyüttes (karnagy: Thormanné 
Husznay Mária, zongorán kísért: Farkasné 
Szőke Tünde) műsora tündökölt, angyali 
hangokkal, a szférák zenéjével mindenkit 
elvarázsoltak, ritka meghitt pillanatokat te-
remtve a templomban.

A nap folyamán és a rendezvény után 2 hé-
tig a régi katolikus iskola tárgyi és fényképes 
emlékeit lehetett megtekinteni, mely kiállí-
tással folytonosságot szerettek volna a szerve-
zők teremteni az immár újra a katolikus egy-
ház keretein belül működő jelenlegi általános 
iskolával. Van tehát hová visszanyúlni, van 
honnan példát venni. 

Hisszük és valljuk, hogy az egyház közössé-
geiben él igazán, minden évben azon mun-
kálkodnak egyházközségünk tagjai, hogy mi-
nél több és teljesebb élménnyel térjen haza 
az, aki ezen a napon bekapcsolódik a Nyitott 
Templomok Napja rendezvénybe. Legyen 
közös öröm, legyen elmélyülés, legyen út a 
Szentlélekhez, legyen bűnbánat, legyen szere-
tet közöttünk, és ne csak ezen az egy napon!

Köszönjük a segítőknek, szervezőknek, 
közreműködőknek a nap lebonyolításában 
végzett munkájukat, hozzájárulásukat, ado-
mányaikat! Nagy Ildikó

egyházközségi médiacsoport tag
Fotók: Pető István

Az akadályverseny egyik helyszíne
a templomkert volt

Molnár Tamás

Kiss ErikaVarga Kamill és Kiss Gábor

Cantata Nobis Énekegyüttes
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Zöldségféléktől a térkőig – Közfoglalkoztatási kiállítás Szolnokon

kelet varázsa

Sakk-klub felnőtteknek

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kor-
mányhivatal szakmai fórummal egybekötött 
Közfoglalkoztatási Kiállítást rendezett ok-
tóber 7-én Szolnokon, hogy bemutatkozási 
lehetőséget biztosítson az értékteremtő köz-
foglalkoztatásban részt vevő megyei önkor-
mányzatoknak.

Hoffmann Imre államtitkár, dr. Kállai Má-
ria megyei kormánymegbízott és Szalay Fe-
renc polgármester nyitotta meg a kiállítást, 
illetve köszöntötte a vendégeket.

A rendezvény lehetőséget teremtett a járási 
startmunka mintaprogramok keretein belül 
előállított termékek bemutatására. Lehető-
séget biztosítva, hogy a települések ötleteket 
gyűjtsenek új, máshol már kipróbált és ered-
ményesen működő programok indításához. 
A rendezvény két helyszínen zajlott, a kiál-

lítás a Kossuth téren, a szakmai fórumok pe-
dig a megyeháza dísztermében. A kiállításon 
megtekinthettek az érdeklődők megtermelt 
zöldségféléket, sütőüzemben készített süte-
ményeket, a közfoglalkoztatottak által ké-
szített térköveket, rongyszőnyegeket, faipari 
termékeket stb. A közfoglalkoztatás tehát 
sok esetben kézzelfogható értéket teremt. 
Az érdeklődőknek szakmai fórum teremtett 
lehetőséget, és nyújtott segítséget a folyamat-
ban lévő programok megvalósításához, vala-
mint a 2016. évi közfoglalkoztatási program 
tervezéséhez. Az előadók rövid tájékoztatást 
nyújtottak egy-egy szakmai területre vonat-
kozóan, mellyel elősegítették a következő évi 
közfoglalkoztatási program minél szaksze-
rűbb előkészítését és megvalósítását.

Pető Petra

Eddig több százan voltak kí-
váncsiak a „A kelet varázsa” című 
közel-keleti szőnyegek és dísztár-
gyak kiállításra, amely szeptember 
24-én nyílt meg Jászfényszarun a 
Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtárban. A kiállításon bete-
kintést nyerhetünk az iszlám és a 
közel-keleti művészet szépségei-
be. A kaukázusi, közép-ázsiai és 
perzsa szőnyegek mellett többek 
között különleges arab és bagdadi 
zsidó dísztárgyak is megtekinthe-

tők. A tárgyak ízelítőt adnak a közel-keleti kultúra gazdagságából és 
sokszínűségéből, és azt mutatják, hogy ez a kultúra nagy hatással volt 
az európai civilizáció fejlődésére. A tárlat anyagát dr. Róbel Sándor 
nyugalmazott nagykövet gyűjteményéből válogattuk, melyek a tér-
ségben töltött szolgálati évei alatt kerültek birtokába. A nagykövet úr 
megnyitójában beszélt a vallási toleranciáról, a Közel-Kelet történel-
méről és politikájáról. A vendégeket Bordásné Kovács Katalin igaz-
gató köszöntötte, közreműködött Unger Balázs cimbalomművész, 
Hornyák Boglárka furulyaművész és Szénási Sándor versmondó. A 
kiállítás megnyitója utáni kötetlen beszélgetésen a résztvevők a térség 
kultúrájáról és aktuális helyzetéről is szót ejtettek.

Szöveg: Róbel Gábor · Kép: Dávid Ildikó

November 3-tól minden kedden 17 órakor várjuk a sakkozni szere-
tőket a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár emeleti termébe.

Sárvári Róbert

2015. szeptember 12-én (szombaton) Csécsén szerepelt, szeptember 
27-én (vasárnap) Pásztón lépett fel a Fehér Akác Népdalkör szüreti 
mulatságon. Október 10-én (szombaton) pedig az újszászi közönség 
tapsolt a fényszarui népdalkörnek a 22. dalos találkozón.

A fotó a pásztói eseményen készült. Kép és szöveg Dávid Ildikó

Petőfi Színházbérlet

2015-2016-os évad
Műsorterv:
· november 27. péntek 18 óra – Gergely Theáter (Budapest) Mona 

Marie mosolya – zenés vígjáték 2 részben
· január 23. szombat 17 óra – Görbe János Színkör (Jászárokszállás) 

Ray Cooney: Család ellen nincs orvosság – zenés vígjáték 3 felvo-
násban

· március 5. szombat 18 óra – Fortuna Együttes bemutatója (Jász-
fényszaru) Tasnádi István: Finito (Magyar zombi) – tragikomédia 
két részben

· április 9. / vagy február 6. szombat 18 óra – Veritas Színpad (Adács) 
Eisemann Mihály – Halász Gyula: Fiatalság bolondság operett 

Bérlet ára: I. rendű 6.500 Ft, II. rendű 4.500 Ft. 
Fizetési kedvezmény 2 részletben!

1. részlet nov. 22-ig, 2. részlet jan. 22-ig.

Jegyek ára előadásonként: 1.000 és 1.500 Ft.
Gergely Színházra 2.000 és 2.500 Ft.

Megvásárolhatók a művelődési házban (57/422-137,
muvhaz@jaszfenyszaru.hu), valamint a közönségszervezőknél.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Jó szórakozást kíván
a jászfényszarui Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár,

a FÉBE és a SZIBAKÖ!
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Új tanító néni az iskolában…

Gyakran csendült fel: Vissza, vissza, vissza!
nyárbúcsúztató Fesztivál – Jászfényszaru, szeptember 26.

Botkáné Sárközi Ildikó szeptembertől a 3. c osztály tanító néni-
je, magyar nyelv és irodalmat, éneket és rajzot tanít az iskolaott-
honos osztályban.

Jászberényben születtem, általá-
nos és középiskolás éveimet is itt 
töltöttem. 

1980-ban a Lehel Vezér Gimná-
ziumban érettségiztem, majd a kö-
vetkező tanévtől a Tanítóképző Fő-
iskola nappali tagozatos hallgatója 
lettem. A főiskola elvégzése után 
tanítóként dolgoztam Tápiósze-
csőn az általános iskolában 4 évig.

Ezt követően az Alattyáni Álta-
lános Iskolában előbb napközis 
nevelőként tevékenykedtem, majd 
ének-zenét és magyart, illetve tör-
ténelmet tanítottam a diákoknak.

Ez idő alatt végeztem el a Tanárképző Főiskolát Szegeden, magyar 
nyelv és irodalom szakon. A diplomaosztó után nem sokára megszü-
letett a kisfiunk. A gyes után visszatérve a munkába Jászberényben, az 
akkori Székely Mihály Általános Iskolában kaptam kinevezést, ahol 
magyart tanítottam és osztályfőnök voltam. 1997-től a Székely Mi-
hály Általános Iskola és a Bercsényi Úti Általános Iskola összevonása 
után a Belvárosi Általános Iskolában magyar nyelvet és irodalmat ta-
nítottam, ezzel párhuzamosan nyelv- és beszédfejlesztő pedagógusként 
az alsó és felső tagozaton a tanulási nehézségekkel, részképesség zava-
rokkal küzdő tanulók diagnosztizálását és fejlesztését végeztem, mivel 
időközben elvégeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola 
nyelv-és beszédfejlesztő szakát. Majd a közoktatás elméleti kérdései 
iránti érdeklődésem kielégítése is megtörtént 2000-ben, mert a Bu-
dapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közoktatási vezető 
szakán ebben az évben szereztem diplomát.

2007-től a Magyar Vöröskereszt Jászsági Területi Szervezetének ve-
zetőjeként dolgoztam ez év szeptemberéig. A Jászsághoz tartozó 18 
településen koordináltam a szociális és karitatív munkát, a véradás 
szervezését. Kiváló, lelkes önkéntesekkel dolgozhattam együtt, akik-
nek a barátsága számomra örökre megmarad.

De a „régi szerelem”, a tanítás, a tudás átadása, a gyermekek nevelése 
újjáéledt az elmúlt években bennem, s ez arra ösztönzött, hogy vissza-
térjek eredeti hivatásomhoz. Így idén szeptembertől Jászfényszarun a 
IV. Béla Katolikus Általános Iskolában dolgozhatom. Legfőbb célom, 
hogy tanítványaim elérjék a képességeiknek megfelelő tudásszintet, 
legyenek tisztelettudóak, vállalják kötelezettségeiket, ugyanakkor bol-
dog gyermekként éljék meg a mindennapokat szüleik örömére.

Tizenhetedik alkalommal kerül megrendezésre a Jászkun Világ – 
Gyermek és Ifjúsági Művészeti Szemle Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyében, melynek fő szervezője a Nemzeti Művelődési Intézet Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Irodája. Mint az előző években a 10-18 
éves korosztály több művészeti kategóriában mérettetheti meg magát, 
mint például vokális zene, vers- és prózamondás, tánc. Az elődöntők 
egyik helyszíne Jászfényszaru volt. A zsűriben Püspöki-Markó Ágnest, 
Kató Józsefet és Simon Gyulát köszöntöttük. Szerte a Jászságból jöttek 
előadók, 11 egyéni és 14 csoport, összesen 165 fellépő versenyzett a 
továbbjutásért. Az érdeklődő közönség nagyon sok színvonalas elő-
adást láthatott. A döntőnek a Martfűi Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár ad helyet november 7-én. A gálába az Iglice Gyermeknéptánc 
Együttes, Székely Márk versmondó és a Jackson klub cigánytánca ju-
tott be. Gratulálunk és drukkolunk a jászfényszarui versenyzőknek, 
hogy minél szebb eredményeket érjenek el. 

Róbel Gábor

Legelőször a Bringa roll (Rimóczi Róbert, Csuka Tibor, Hornyák 
Péter, Farkas Zsolt, Mizsei Ottó, Rimóczi Dóra, Fekete Ottó, Nagy 
Enikő) zenéje hangzott fel a művelődési ház koncerttermében. Kiváló 
zenészek, remek összhangzás. Énekesüknek, Farkas Zsoltnak a rock & 
roll műfajhoz passzoló hangszíne, előadásának dinamikája, frappáns 
összekötő szövegei rövid időn belül koncertlázba hozta a közönséget és 
többeket táncra perdített. Később kiderült, Farkas Zsoltnak nem csak 
a rock & roll a műfaja, szólóban meggyőzően énekelte el a Pálinka-
dalt, és a nagyszerű hangulatot Republic és Bikini slágerek előadásával 
fokozta tovább. A szóló előadók közül Radics Editnek az RTL II Han-
gok csatája felvétele előtt igazán biztató volt a szombati produkciója. 
Sok sikert kívánunk neki! Fellépése a Nyárbúcsúztató Fesztiválon si-
kert aratott. Bízunk benne, hogy büszkék lehetünk rá a tévés szerep-
lése után is! Raffael Nelli Celine Dion dalával a Titanic fedélzetére 
repítette a közönséget. Raffael Lajos roma nyelven énekelt zenei kí-
séret nélkül, de senkiben sem támadt hiányérzet. A szóló produkciók 
általában pihentetőbb, de élvezetes percei után a 40 éves Golf együttes 
(Harmos Miklós, Ézsiás Sándor, Laczkó Lajos, Hornyák Péter) vette 
át a hangulat fokozását. Az ő kezdeményezésük alapján lett hagyo-
mány a Nyárbúcsúztató fesztivál Jászfényszarun. A fellépésük révén 
jelenné lett a 60-as, 70-es évek. A zenészek zeneszámról zeneszámra 
egyre fiatalodva játszották el a klasszikus Illés, Metró, Fenyő és Omega 
slágereket. A családias számú koncertközönség kitörő hangulata tel-
jesen betöltötte a nézőteret. Harnos Miklósék után nem sokkal Jáger 
János és barátai léptek a színpadra a tábortűzhöz összeállított prog-
ramjukkal és hangszereléssel. Kint hideg volt és folyamatosan esett az 
eső. A színpadon tehát Jáger János, Lipták Tibor, Perediné Czibolya 
Éva, Székely Bertalan és Nagy Tamás. Az első számuk a „Most múlik 
pontosan”, a Quimby sláger a Csík zenekar feldolgozásában – igen 

jó választás volt. Aztán jött egy Presser-klasszikus, majd a Stand by 
me és a többi örök érvényű sláger, és a közönség egyre jobban érezte 
magát. Attól a pillanattól kezdve, amikor elhangzott a 4 non blondes 
What’s up című száma, már nem lehetett értékelni, összehasonlítani, 
már csak repülni lehetett a koncert magával ragadó hangulatával. A 
megzenésített Radnóti Miklós vers alatt elkezdett izzani mindenkiben 
a képzeletbeli tábortűz, amelyet „Ha én rózsa volnék” Koncz Zsuzsa 
slágerének eléneklése lángra is lobbantott. A közönség állva ujjongott 
és tapsolt a koncert végén, nem akarták a zenészeket leengedni a szín-
padról. Gratulálok a fesztivál megszervezőinek és a fellépőknek, és ha a 
koncertekre visszagondolok, nekem is csak ez cseng a fülemben: Visz-
sza, vissza, vissza!  Palásthy Pál

Fotó: Glonczi Rudolf

Jászfényszarui tehetségek
a döntőben
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köszönetnyilvánítás, emlékezés

In memorIAm 
Darabos Pálné Gál Ágota

(1931–2015)

Fájó szívvel emlékezünk

MELEGH MIKLÓS
halálának 5. évfordulójára.

„Nélküled szomorú, üres a házunk,
Most sem hisszük el, hogy hiába várunk.

Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek,
Mi tiszta szívből szeretünk s nem feledünk Téged.”

Szerető feleséged és családod

Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak,
szomszédoknak, barátoknak és ismerősöknek, akik

DOBAI MIHÁLY
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,

virágot hoztak, fájdalmunkat enyhíteni próbálták.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

NAGY ISTVÁNNÉ
TÓTH ERZSÉBET

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

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

TAKÁCS ANTALNÉ
GŐDÉR MÁRIA

temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

LUKLIDER JÁNOSNÉ
PÁL NELLI ARANKA

temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Emlékezés

KÓRÓDI GÁBOR
halálának 20. évfordulójára.

„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet,
Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet,

Őrizzük, óvjuk emlékedet.”
Szeretteid

ÉZSIÁS DÁNIEL EMLÉKÉRE
„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él,

A gyertya az asztalon Érted ég,
Egy fénykép, mely őrzi az emlékedet,

S egy út, mely elvitte az életed.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad,

Mindig velünk leszel,
az idő bárhogy is halad.”

Szerető családod

Emlékezés

KOVÁCS LÁSZLÓ
halálának 25. évfordulójára és

KOVÁCS LÁSZLÓNÉ
ZÖLLEI MARGIT

halálának 12. évfordulójára.

„Nem múlnak el ők, akik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, napok, évek.”
Szerető fiuk, lányuk és családjaik

Darabos Pálné a 84. születésnapját meg-
előző napon, augusztus 28-án otthoná-
ban családja körében hunyt el. A Mi új-
ság Fényszarun? hasábjain 2014. február 
és november között folytatásokban jelent 
meg visszaemlékezése az 1930-as évek-
ről, mivel gyermekkorának első tíz évét 
Jászfényszarun töltötte. A Bethlen Gábor 
utcában lakott családjával. Sok szállal 
kötődött településünkhöz: édesapja Gál 
István, anyai nagyapja Kertész János és 
nagynénje férje Jókits József Jászfénysza-
run tanítóként keresték a kenyeret.

A budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem könyvtár magyar 
nyelv és irodalom szakán végzett. Az irodalom, a könyv szeretete egész 
életét végigkísérte. Az Országos Széchényi Könyvtárban dolgozott 
egész aktív életében, csoportvezetőként ment nyugdíjba. 

A Jászsághoz, benne Jászfényszaruhoz mély és elszakíthatatlan köte-
lék fűzte. 2002-ben itt volt és véleményt nyilvánított a Tanítók emlék-
műve avatásán, azóta minden évben, még az elmúlt évben is, család-
jával halottak napja körül ellátogatott az emlékműhöz és a temetőbe.

Novemberben már nem tudott jönni, mi látogathattunk el az óbu-
dai temetőbe sírjához, ahol katolikus szertartás szerint hamvait fér-
je – Darabos Pál (1931–2012) az MTA Könyvtárának nyugalmazott 
osztályvezetője, irodalomtörténész – mellé helyezték. Családja fájdal-
mában őszinte szívvel osztozunk, nyugodjon békében. Tóth Tibor

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.

Emlékezünk

HARANGOZÓ IMRE
Jászfényszaruért kitüntetett születésének 105. és felesége

RUSAI ROZÁLIA
születésének 100. évfordulójára.

Éltek, alkottak, mindig reméltek
Most Isten országából

reánk tekintenek
Szívünkben őrizzük emléküket.

Szerető családjuk
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 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
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Anyakönyvi hírek – szePTember
SZÜLETTEK: Ábrahámi Péter Márk (Cserháti Diána), Kiss Szimo-

netta Zoé (Mészáros Adrienn), Török Ádám (Pető Annamária).
HÁZASSÁGKÖTÉS: nem volt. Előző lapszámunkban a házasságot kö-

töttek között Rédai Attila neve tévesen jelent meg. Elnézést kérünk (a szerk).
ELHUNYTAK: Dányi Sőregi Hajnalka (62), Kiss András (63), Kis 

Pálné Telek Ilona (95), Nagy Istvánné Tóth Erzsébet (75), Takács An-
talné Gődér Mária (88).

Rusainé Tóth Terézia E.V.

LEGYEN EGY AKCIÓ DÚS NAPJA!

12 % kedvezmény
december 12-én minden termékünkre.

EZEN A NAPON HOSSZABBÍTOTT
NYITVA TARTÁSSAL VÁRJUK ÖNÖKET

8-14 ÓRÁIG, EGY KIS VENDÉGLÁTÁSSAL.
®Purina  takarmányok w hobbiállat eledel

munkaruhák és kiegészítõk
gumicsizmák w zárak w kézi-és gépi

szerszámok w játékok w PB gáz

www.facebook.com/rusaineEV
Nyitva tartás: H-P.:8-18 Sz.. 8-12

Nov.1-tõl ápr.1-ig: H-p.:8-17 SZ.:8-12
5126 Jászfényszaru, Kozma út 15. Tel.:06-57-423-006

®
A Purina  és a Checkerboard a Nestlé Purina PetCare vállalat védjegyei.

Ajándékutalvány is kapható!



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2015/10 23

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
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

Eltartási szerződést kötnék egyedülálló nénivel, bácsival, 
vagy házaspárral. Jászfényszaru, Széchenyi u. 48.

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

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.

NovembeRbeN IS folytAtóDIK
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

Apróhirdetés
Jászfényszarun 67 nm-es társasházi lakás kiadó.

Érdeklődni: +36-30/514-9520
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Időpont: 2015. november 27. péntek 18 óra
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár,  Jászfényszaru

Jegyek kaphatók a szokásos közönségszervezőknél
és a művelődési házban 2.000 és 2.500 forintos áron.

5. 17:00 Színes gondolatok
  – Becski Nóra kiállításának
  megnyitója
6. 10:00 Őszölő – Napsugár Óvoda
  programja a tájházban
6. 17:00 Író-olvasó találkozó
  Kun Magdolnával
  a városi könyvtárban
6. 17:00 Pályaválasztási ankét
7. 9:30 Játszóház – baptista közösség
  programja
8. 13:00 Szigligeti Színház bérletes
  előadása Szolnokon – Padlás
13. 11:00 Háry János kalandjai
  – a Fortuna Együttes
  ajándékműsora az iskolásoknak
14. 16:00 Szivárvány ovi őszi bálja
14. 19:00 Horgászbál
  a Régi Kaszinó étteremben
17. 10:00 Hallásvizsgálat a művelődési ház 
  melletti parkolóban
20. 9:00 Erzsébet-napi vásár és
  a BLNT fotóműhely kiállítása
20. 18:00 Fortuna Együttes vendégjátéka
  az adácsi színjátszó fesztiválon
21.  Lumina Kamara Feszt
26. 11:00 Drogprevenciós foglalkozások
  7. osztályosoknak 
27. 18:00 Gergely Színház: Mona Marie
  mosolya – Petőfi-bérlet
28. 17:00 Adventi gyertyagyújtó szentmise,
  Lengyel Zoltán orgonakoncertje 
  a templomban, adventi vásár
  gyermekkoncert

Decemberi előzetes:
3. 10:30 Szépség és a szörnyeteg
  – Nektár színház Mikulás-napi
  ajándék műsora gyermekeknek
3. 17:00 Szeder Tamás lángművész
  kiállításának megnyitója
5.  Fogathajtó bál
6.   Mikulás-ünnepség a templomban
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

A külön nem jelölt programok helyszíne
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár.
Bővebb információ a www.jaszfenyszaru.hu

honlapon és a szervezőknél.

novemberi programajánló színes gondolatok

ovibuli

Szeretettel
meghívunk minden 
kedves érdeklődőt 
Becski Leonóra 
illusztrátor művész 
Színes gondolatok 
című mese-
és divatillusztráció 
kiállítására
Megnyitó:
2015. november 5. 
17.00 óra

Megtekinthető: 2015. november 28-ig
Helyszín:  Petőfi Sándor Művelődési Ház és 

Könyvtár, Jászfényszaru

Közhírré tétetik a város népének,
Ovibulira készülnek a Szivárvány Ovis népek!
Lesz ott minden, mi a vigassághoz kell, 
Ha lemaradnak róla, egy évet várni kell.

A Szivárvány Óvoda gyermekei
és dolgozói Ovibulira hívnak

minden érdeklődőt a művelődési házba
2015. november 14-én,
szombaton 16 órától.

Óvodások, szülők,
büfé, zene vár
mindenkit.


