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Meghitt karácsonyt,
boldog új esztendőt kíván
Jászfényszaru minden lakójának
a képviselő-testület nevében:
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

dr. Voller Erika
jegyző

Az ünnepre hangolódva

Az idősek karácsonyi ünnepségén jártunk. Cikk a 6. oldalon. Fotó: Glonczi Rudolf

Díszpolgárunk elismerése
Településünk díszpolgára, prof. dr. Dobák Miklós a közgazdászok egyik legnagyobb elismerését, a Máriás Antal-emlékérem kitüntetést vehette át november
19-én a Magyar Tudományos Akadémia
dísztermében.
Dr. Dobák Miklós (képünkön), a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetének igazgatója, egyetemi tanár.
Rangos nemzetközi és magyar folyóiratok
szerkesztőbizottságának, illetve tudomá-

nyos társaságnak tagja. Jó néhány könyv, illetve számos cikk szerzője.
Oktatási, valamint tudományos munkássága mellett fontosnak tartja a
gyakorlati tevékenységet is: több nagyvállalat felügyelőbizottságának,
illetve igazgatóságának tagjaként tevékenykedett, ezek közül is kiemelendő az IFUA Horváth&Partners, a MOL Nyrt., valamint a Budapesti Értéktőzsde Tőzsdetanácsa Felelős Vállalatirányítási Bizottsága.
Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el, közülük leginkább a
Szent-Györgyi Albert, illetve a hallgatók által adományozható „Év
Oktatója” díjra a legbüszkébb.
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület önkormányzati döntéseit az alábbiakban foglalom össze az érdeklődő olvasóknak.
2015. november 4.
A képviselő-testület módosította az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló
rendeletét.
A testület megtárgyalta az egyes lakossági védőoltások és beadásuk költségeinek
átvállalásáról szóló 13/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozóan benyújtott kérelmet.
Elfogadták az egészségügyi alapellátást biztosító orvosok helyi iparűzési adó mentességi kérelmét, mely alapján döntöttek a
rendeletmódosítás előkészítéséről.
Jóváhagyták a Római Katolikus Egyházközség közbiztonsági, közrendi, köztisztasági tárgyú feladataival kapcsolatos
előterjesztést, mely alapján 1.300.000 Ft-os
támogatást különítettek el a 2015. évi költségvetésben.
Megvitatták a Gondozási Központ építésével kapcsolatosan beérkezett kárigényeket, melyek vizsgálatára külön bizottságot
hoztak létre.
Határozatot hoztak a régészeti feltárásokat
előkészítő tárgyalások tudomásul vételéről,
egyben felhatalmazást adtak a régészeti ajánlatok bekérésére, melyhez 3.000.000 Ft-os
keretösszeget irányoztak elő.
Elfogadták a Közbeszerzési Bíráló Bizottság új tagjának megválasztásáról szóló javaslatot.
A város karácsonyi díszítési és szerelési
munkáira bruttó 5.067.110 Ft összeget különítettek el, melynek fedezetét a Jászfényszaru Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése biztosítja.
A képviselő-testület döntött arról, hogy benyújtja pályázatát az Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre, és
támogatja Rácz Patrik 8. évfolyamos tanulót, hogy Jászfényszaru település képviseletében részt vegyen a programban.
Határozatot hoztak arról, hogy Jászfényszaru Város településrendezési eszközeinek
részterületekre szóló módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat lefolytatását
– a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3)
bekezdése értelmében – szükségesnek tartja.
A képviselő-testület döntött a Jászfényszaru
Sóstó dűlő 8.151.336 Ft összegű, a belterület útfelújítás 5.417.602 Ft összegű, az
Északi feltáró (SEH V3) út építési munkáival kapcsolatos 15.777.972 Ft összegű
tartalékkeretek felhasználásának jóváhagyásáról.
Döntöttek az önkormányzat tulajdonában
lévő Üzletház meghatározott üzlethelyiségének bérbe adásáról.
Elfogadták Spisják Pál alkotóművész által készített Szent Erzsébet mellszobor
új Plébánia Közösségi Házában történő

elhelyezését, és annak forrásaként bruttó
300.000 Ft-ot különítettek el.
Egyhangúlag támogatták a József Attila
útra történő buszvárók beszerzését.
Zárt ülésen a felajánlott belterületi és külterületi ingatlanok vételéről, illetve elutasításáról döntöttek.
2015. november 11.
A képviselő-testület a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Idős- és Vallásügyi Bizottság javaslatára az „Idősek Karácsonya”
elnevezésű rendezvényhez kapcsolódóan
– ajándékcsomag reprezentációs adójának
megfizetéséhez – 200.000 Ft-ot, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek egyszeri támogatására
309.000 Ft-ot, összesen 509.000 Ft összeget
keretjelleggel hagyott jóvá, melyet a 2015.
évi költségvetésében biztosítottak.
A képviselők a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás vagyonkezelési szerződése
tárgyában, annak felülvizsgálatáról hoztak
határozatot.
A József Attila úton jóváhagyott két db
buszváró felépítmény elhelyezésére a költségvetésében bruttó 5.182.387 Ft összeget
biztosítottak. Felhatalmazták a polgármestert
a Strabag Általános Építő Kft.-vel a vállalkozási szerződés aláírására.
Az indokoltan felmerült útjavítások megvalósítására a műszaki ellenőr által igazoltan a Jászfényszaru belterület útfelújítási
munkáival kapcsolatos tartalékkeret felhasználásának jóváhagyásáról döntöttek 7.434.547 Ft összegben, továbbá a
Jászfényszaru–Boldog közötti közút útfelújítási munkáival kapcsolatos tartalékkeret felhasználásának jóváhagyásáról
11.091.608 Ft összegben.
Kitűzték a Jászfényszaru Város Önkormányzat által 2018. évben rendezendő Jász
Redemptiós Ünnepség időpontját 2018.
június 28-29-30-i napok megjelölésével.
Pontosították a Római Katolikus Egyházközség támogatására hozott korábbi határozatot.
Zárt ülésen döntöttek Jászfényszaru külterületén található beruházási célterületként
átminősített ingatlan művelési ágból történő kivonása után fizetendő talajvédelmi
járulék megfizetéséről.
2015. november 25.
Döntöttek a Jászfényszaru Város Önkormányzata szántó művelési ágú ingatlanjainak hasznosítására kiírt pályázat nyertes
ajánlattevőinek kiválasztásáról.
A képviselő-testület a 2016. évre az önkormányzat érdekében folytatandó közbeszerzési tevékenység tárgyában pályázati
felhívást írt ki.
Határozatot hoztak a Jásztér Jászsági Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. és Jászfényszaru

Város Önkormányzata között megkötendő
pályázati eljárás lebonyolítására vonatkozó keretmegállapodás megkötéséről.
Elfogadták a GAMESZ hóeltakarítási előirányzat felhasználásának módosításáról
szóló előterjesztéseket.
Határoztak a Jászfényszarun épült hulladékudvar működési struktúrájára – működési célú támogatás bérleti díjakra vonatkozóan, mely szerint Jászfényszaru Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászfényszarun épült hulladékudvar üzemeltetése
kapcsán a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Kft. részére működési támogatást nyújt évi 4.500.000 Ft keretösszeg
erejéig.
A Kft. a támogatást a Jászfényszarun épült
hulladékudvar működtetésére felvett munkaerő bérezésére fordíthatja, továbbá kimutatással köteles igazolni a kifizetés ös�szegét.
Jóváhagyták a Jászfényszaru, 3106. j. út
10+861-17+858 kmsz. közötti felújítási
munkáival kapcsolatos tartalékkeret felhasználását 3.271.586 Ft összegben.
Jászfényszaru Város Önkormányzata az
„Utánunk a közösség – Komplex telep-program Fényszarun” elnevezésű,
TÁMOP- 5.3.6-11/1-2012-0062 számú
projekt zárásához kapcsolódó feladatok
ellátására a 2015. évi költségvetéséből 4 fő
2015. december hónapban történő foglalkoztatásához 1.100.000 Ft forrást biztosított.
A „Startmunkával a biztonságos közösségi közlekedés erősítéséért Jászfényszarun”
című, 2015. évi STARTMUNKA kistérségi
mintaprogram keretében a Hajtató területén térkő készítésére korábban biztosított
forrást 609.018 Ft-tal, 9.609.018 Ft-ra kiegészíti.
A szennyvíztisztító telep bővítés elvi
vízjogi engedélyének megújítására bruttó
825.500 Ft keretösszeget különítettek el.
A képviselő-testület döntött arról, hogy
benyújtja pályázatát az Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre, és támogatja Patkós Andrea 8. évfolyamos tanulót, hogy Jászfényszaru település
képviseletében részt vegyen a programban.
A képviselők jóváhagyták a Jászfényszaru
belterület járda-, és útfelújítási munkáival
kapcsolatos tartalékkeret felhasználását
2.521.662 Ft összegben.
A testület döntött a gyermekjóléti és családsegítői feladatok további ellátásáról és
a Pusztamonostor Községi Önkormányzattal történő társulási szervezeti módosításról.
Zárt ülésen döntöttek az önkormányzati
tulajdonú lakás bérletére vonatkozó pályázat kiírásáról.
Dr. Voller Erika
jegyző
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Megnyílt a Jászberényi Kormányablak
November 19-én, csütörtökön délelőtt – egy jelentősebb
részben hazai, kisebb részben
pedig Európai Uniós forrásokból finanszírozott több mint
66 millió forintos beruházás
eredményeként – hivatalosan
is megnyílt a Jászberényi Kormányablak. Október közepe
óta próbaüzem volt élesben,
kiváló eredményekkel. Az ügyfélfogadási idő több mint heti
tizennyolc és fél órával nőtt, a
körülmények huszonegyedik
századiak. Ez alkalomból arra
Dr. Dobos Róbert
kértük a Jászberényi Járási
Hivatal vezetőjét, dr. Dobos
Róbertet, hogy az elvekre, a tényekre és a számokra hagyatkozva
mutassuk be az átszervezés lényegét.
A konkrétumok előtt kezdhetjük néhány bevezető kérdéssel? Miért
volt szükség a kormányablakokra?
Az állampolgárok államról alkotott képét, véleményét alapvetően
meghatározza az, amikor ügyeik intézése során kapcsolatba kerülnek
az állammal, és ennek alapján képet alkotnak annak működéséről.
Jogos elvárás a részükről, hogy ügyeiket gyorsan és egyszerűen intézhessék, igényük fókuszában a közigazgatás eljárásának egyszerűsége,
gyorsasága és hatékonysága áll. Napjaink közigazgatást érintő átalakításának 2010 óta tartó folyamatában az ügyfélbarát szemléletmód
kiemelt helyet foglal el.
A cél egy olyan közigazgatás létrejötte, ahol az ügyintézők, az ügyek
kerülnek közelebb a polgárokhoz, és nem a polgároknak kell az ügyek
után járniuk, hiszen az az idő, amit a polgár az ügyintézéssel tölt, az
bizonyos tekintetben egyfajta „kiesett idő”-ként értékelhető mind a
nemzetgazdaság, mind a család oldaláról tekintve. Tehát elmondhatjuk, hogy a kormányablakrendszer kialakításával egyfajta társadalmi és
nemzetgazdasági cél megvalósítása is körvonalazódni látszik.
Elmondaná röviden, hogy ez alapján honnan hová tart ez az átalakítás?
Ha tartunk egy rövid közigazgatástörténeti visszatekintést, akkor
azt láthatjuk, hogy az ügyfélszolgálati ügyintézés 2011-et megelőzően
alapvetően különböző színvonalon történt. Az ügyfélszolgálati pontok különböző informatikai háttértámogatással, különböző helyeken,
különböző szervezeti struktúrák részekén működtek, működésük és
nyitva tartásuk sem volt egységes, nem léteztek egységes szakmai elvárások.
Az ügyfél kiszolgálásának színvonala egyenetlen volt, sokszor az ügyfélfogadó tisztviselők jóindulatára és képzettségére volt bízva az ügyintézés eredményessége, gyorsasága és jogszerűsége. Emellett az ügyfélszolgálati épületek állapota, berendezése és felszereltsége is rendkívül
eltérő képet mutatott és mutat.
A 2010-ben indult közigazgatási reform egyrészről egy szakmai
programnak tekinthető, másrészről ugyanakkor önmagában foglalja
az állam és a polgárok közötti kapcsolatrendszer egyfajta újradefiniálását is. A cél, hogy a közigazgatás olyan szolgáltatásokat nyújtson a
polgároknak, amelyekkel elégedettek lesznek.
Hogyan érinti mindez az állampolgárokat és a gazdasági élet szereplőit?
A magasabb szintű, gyorsabb, egyszerűbb, jobb, kulturáltabb ügyintézés a versenyképességet is segíti. Ez esetben a cél az, hogy Magyarországon minél versenyképesebb legyen a gazdaság, valamint hogy
mindezzel összefüggésben az ügyintézések során mind a vállalkozók,
mind a munkavállalók minél gyorsabban, egyszerűbben tudják intézni az ügyeiket. Az állampolgár, mint ügyfél kiszolgálása a mindenki
számára jól ismert többcsatornás ügyintézés keretében valósul meg
(személyesen, telefonon, levélben vagy elektronikus úton), ugyanakkor a véleményalkotásukban legnagyobb szerepe vélhetően még sokáig
a személyes ügyfélkiszolgálásnak lesz.

Mindezek ismeretében mit érdemes tudnunk erről az új modellről, a
kormányablakokról?
Az egyablakos ügyintézési rendszer új modelljeként 2011. január
3-án 29 kormányablak nyílt meg hazánkban, ahol az ügyfél közigazgatási ügyeit egyetlen helyen, az adott kormányablak helyétől függetlenül egységes szabványok szerint, átláthatóan, hatékonyan és gyorsan,
képzett, illetve folyamatosan továbbképzett, elhivatott és segítőkész
ügyintéző személyzet közreműködésével tudja intézni. További újítás,
hogy az ügyfélszolgálatok – a közigazgatásban egyedülálló módon,
egységes standardoknak megfelelően, egységes arculattal – állnak az
ügyfelek rendelkezésére.
A 2011-ben 29 helyszínnel indult kormányablak program keretében
országosan ma már több mint 200 kormányablak áll az állampolgárok
rendelkezésére. Az év végére pedig további közel 40, a program eredményeként pedig várhatóan összesen 278 helyszínen lesznek elérhetőek a kormányablakok nyújtotta szolgáltatások.
Hol tartanak ezek az átalakítások jelenleg Jász-Nagykun-Szolnok
megyében?
A megyénkben jelenleg 7 (Jászárokszállás, Jászfényszaru, Kunhegyes,
Tiszafüred, Kisújszállás Szolnokon kettő) kormányablakban várják
munkatársaink az ügyfeleket, a most átadásra kerülő 13 munkaállomásból és 2 fotobox-ból álló jászberényi kormányablak pedig a
nyolcadik ebben a sorban. A tervek szerint a közeljövőben további 5
helyszínen kerül sor a megyénkben kormányablak átadására. (Karcag,
Jászapáti, Mezőtúr, Törökszentmiklós, Kunszentmárton)
Mit jelent mindez az intézhető ügykörök tekintetében?
A kormányablakok egyik legfontosabb és alapvető jellemzője, hogy
integrált ügyintézésre – azaz egy helyen többféle államigazgatási ügy
intézésére – adnak lehetőséget. Ez év júliusában újabb 42-vel, augusztusban újabb 45-el, majd december 9-én újabb 86-tal nőtt az itt intézhető ügyek száma.
A teljesség igénye nélkül ezek között fellelhetők különböző a munkaügy, a foglakoztatás területét érintő ügytípusok, a fogyasztóvédelmi
panasz vagy a szociális, illetve a nyugdíjellátási kérelem benyújtásának
lehetősége. Ilyen pl. az üzlet megszűnésének bejelentése, a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándék
bejelentése, az ártájékoztatással összefüggő vagy termékbiztonsággal
kapcsolatos kérelem, panasz, az álláskeresők nyilvántartásba vétele
iránti kérelem, az álláskeresési járadék megállapítása iránti kérelem, a
hadigondozotti ellátás vagy pl. az öregségi nyugdíj megállapítása iránti
kérelem.
Ma már 509 ügytípus (beleértve a kormányablakban elérhető 11 kiegészítő szolgáltatást, mint pl. az ügyfélkapu regisztráció) intézhető a
kormányablakokban. A fejlődés lemérhető azon, hogy 2011. január
1-jétől 29 ügytípussal indultak az első KAB-ok, a tervek szerint azonban ez a szám a jövőben várhatóan meghaladja majd az 1000-et.
Van valamilyen különbség az említett ügyek elintézési lehetőségeit
illetően?
A kormányablakokban intézhető ügyek több típusba tartoznak,
ezek között találhatók az azonnal intézhető ügyek, a saját hatáskörben intézhető ügyek, a közreműködő hatóságként intézhető ügyek, az
irányító tájékoztatás nyújtása, valamint általános tájékoztatás nyújtása
hatáskörre és illetékességre tekintet nélkül a lakosságot érintő valamennyi ügy tekintetében. Ügyintézőink munkáját segíti továbbá az
informatikai alapon működő, az Európai Unió támogatásával létrehozott Tudástár, amely az adott ügykörre vonatkozóan minden érdemi,
az ügyintézéshez szükséges információt, jogszabályi hivatkozást tartalmaz.
A nyitvatartási időt hogyan érintette ez a változás?
Az új ügyfélfogadási rend szerint – a korábbi Szabadság tér 16.
szám alatti okmányiroda változatlan helyszínén – immár a jászberényi kormányablakunkban is (a jászárokszállási és a jászfényszarui
kormányablakok félfogadásainak megfelelően) hétfőn 7 óra és 17 óra,
kedden-szerdán 8 óra és 16 óra 30, csütörtökön 8 óra és 18 óra, míg
pénteken 8 óra és 15 óra között fogadjuk az ügyfeleinket. Ez a korábbi
félfogadási rendhez képest heti szinten több mint 18 és fél óra plusz
ügyfélfogadási időt jelent.
(folytatás a 4. oldalon)
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Tájékoztató a hulladékszállításról
Tisztelt Lakosság!
2016. évben kis mértékben változik a hulladékszállítás Jászfényszarun.
A hulladékot begyűjtő, elszállító és kezelő, mint kötelező közszolgáltatást ellátó továbbra is a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.
Elérhetőségei:
Telephely: Hatvan, hrsz. 054/14 – a 32-es főúton Jászfényszaru felől
az első körforgalomnál Csány felé kell lefordulni, s onnan kb.: 800900 méterre található.
Ügyfélfogadás munkanapokon: 9:00 – 14:30 óra
Telefonszám: 37/340-402
Székhely: Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00 – 18.00 óra
		
csütörtök: 8:00 – 16:00 óra
Telefonszám: 20/348-17-64
A heti hulladékszállítás továbbra is minden hétfői napon történik.
A szelektív hulladék elszállítása változott: sikerült elérni, hogy minden
2. hét szerdáján szállítsák el, függetlenül attól, hogy melyik hónap hányadik szerdája (eddig minden hónap 2. és 4. szerdája volt, azaz néha
3 hét is eltelt a szállítás között). Most viszont minden második héten
megtörténik a szállítás.

Hónap
január
február
március
április
május
június
július
augusztus

Szelektív hulladékszállítás – 2016
1.
2.
13.
10.
9.
6.
4.
1.
13.
10.

27.
24.
23.
20.
18.
15.
27.
24.

3.

29.

szeptember
október
november
december

7.
5.
2.
14.

21.
19.
16.
28.

30.

Az ügyfélszolgálat (továbbra) is felkereshető 2016-ban is Jászfényszarun, havonta egy alkalommal az alábbi napokon 12:00 – 16:00 óra
között:
Ügyfélfogadás – 2016
Hónap
Nap
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

6.
10.
9.
6.
4.
8.
6.
10.
7.
5.
9
-

A szállítás, konténerrendelés: 37/342-622-es telefonszámon lehetséges.
Jászfényszarui hulladékudvar használatbavételi engedélyezési eljárása
folyamatban van, mely miatt 2016 januárjában még biztosan nem nyitja meg kapuit. Az újság 2016. januári számában várhatóan tájékoztatást
tudunk nyújtani a februári nyitásról és a használatbavétel módjáról.
Urbán Csaba
projektiroda munkatársa, környezetvédelmi és közbiztonsági referens
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

Megnyílt a Jászberényi Kormányablak

(folytatás a 3. oldalról)
Mennyire egységes színvonalú az ügyfélfogadás és az ügyintézés?
A magas színvonalú ügyfélkiszolgálás érdekében nemcsak az egységes megjelenés,
hanem az ügyfélfogadás és ügyintézés színvonalának egységesítése is kiemelt jelentőséggel
bír. Ennek érdekében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem külön szakirányú továbbképzést,
illetve közszolgálati továbbképzést indított,
mely képzéseken a jászberényi járási hivatal
részéről mindezidáig 45 fő vett részt. A kor-

mányablakok országos hálózattá fejlesztését
követően egységes működési móddal, arculattal, informatikai támogatással, akadály
mentesítve és a heti 5 ügyfélfogadási napból
két esetben egységes nyitva tartással teszik
lehetővé az ország minden polgára számára
közigazgatási ügyeik intézését.
Az ügyintézési helyszínek kialakítása hogyan szolgálja az ügyfelek érdekeit?
A kibővülő kormányablakok helyszínei
alapvetően az okmányirodai hálózat egységeihez igazodnak, az állampolgárok számára

könnyen elérhető helyszíneken, a városközpontokban, forgalmi csomópontokban kapnak helyet. Az elhelyezés ily módon biztosítja
majd, hogy az ügyintézés lehetősége a váro
sok centrumában sokak számára gyalogosan
– munkába jövet-menet vagy bevásárlás közben – is elérhető legyen.
Zárszóként mit tartana még fontosnak
megosztani az olvasóinkkal?
Bízunk abban, hogy ez az egész országra kiterjedő fejlesztés – amely immár Jászberény
városában is kézzelfogható – az ügyfeleink
nagy megelégedésére fog majd szolgálni.
Természetesen ezzel egyidejűleg a Jászberényi Járási Hivatal valamennyi munkatársával együtt továbbra is mindent megteszünk
annak érdekében, hogy ügyfeleink irányába
mind emberi és mind szakmai oldalról egyaránt komoly minőséget tudjunk képviselni.
Valamint megragadnám az alkalmat, hogy
a közelgő ünnepek alkalmából a magam és
munkatársaim nevében kívánjak az ügyfeleinknek és a Jászság valamennyi lakójának kellemes karácsonyi ünnepeket és békés boldog
új esztendőt.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Jászberényi Járási Hivatala
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Eredményes évet zárt a Startmunka program
2011. január 1-jétől a közmunkaprogramot felváltotta a közhasznú munkavégzés, amely többek között a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedését hivatottak segíteni. A
közfoglalkoztatás átmeneti munkalehetőséget biztosít az álláskeresők
számára. Jászfényszaru Város Önkormányzata 2012 óta ugyanezen
célok érdekében működteti a startmunka programokat. 2015-ben a
belterületi utak karbantartása program mellett sikeresen folytatódott a
korábbi évekre épülő mezőgazdasági program. Idén a két programban
összesen 75 főt foglalkoztatott az önkormányzat.
A közfoglalkoztatottak ebben az évben közel 19 t terményt (főként
zöldségféléket) termeltek meg szántóföldön és fóliák alatt, és 1562
csirkét adtak el. A mezőgazdasági, kertészeti jellegű munkák mellett a
startmunka programban dolgozók munkája a város egyéb feladatainak
ellátásában is hasznosul, ilyen pl. a rendezvények lebonyolítása, a város
rendben tartása, a hulladékgazdálkodási feladatok segítése.
Sokszor hallani az értékteremtő közfoglalkoztatásról. Jászfényszarun
az érték a rendezett környezetben, az egészséges alapanyagokban van,
melyből a lakosság részesülhet.
A program eredményességét továbbiakban a képek mutatják be.
Bőti Szilvia és Illés Péter
Fotók: Bőti Szilvia
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Az ünnepre hangolódva
„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb,
ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét
a rendkívülivel, az emberivel,
a jóindulatúval és az udvariassal:
tehát az ünneppel.”

(Márai Sándor)

Már hagyománnyá vált, hogy Jászfényszaru Város Önkormányzat
Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Idős- és Vallásügyi Bizottsága megrendezi az idősek karácsonyát. Így történt ez 2015. december 11-én
is. Délután 16 órakor kezdődött az ünnepi műsor a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében, ahol Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester asszony köszöntötte a megjelenteket. Az idősek mellett
hivatalos volt az ünnepélyre a Samsung elnöke is, mivel a gyáregység
sokat jótékonykodik Jászfényszaru egészségügyi, szociális- és oktatási
intézményeiben. A közelmúltban átadott Gondozási Központ több
színes televíziót és számítástechnikai eszközt kapott a gyártól, de ez
csak egy példa a sok közül, hiszen az elmúlt években már számtalanszor segítették városunkat adományaikkal. A polgármester asszony
megköszönve a sok-sok segítséget jászfényszarui vállalkozók által ter-

melt, illetve előállított élelmiszereket ajándékozott a Samsung elnökének, valamint a Jászság szimbólumaként Lehel kürtjének másolatát
adták át. A műsor kezdete előtt Lovászné Török Magdolna köszöntötte azokat az idős házaspárokat, akik 2015-ben ünnepelték arany- vagy
gyémántlakodalmukat. Ezután Szendy Szilvia és Peller Károly fergeteges revüvel vezették be a műsoros estét. Székely Márkó előadásában
próza következett, Móra Ferenc: Öreg ember, öreg fa című művét adta
elő, mellyel fiatal kora ellenére az öregek megbecsülésére tanított. A
következő részben Dobó Katica és Dömsödi Farkas Bálint nótái csendültek fel. A felhőtlen szórakozás közben a publikum együtt énekelt
az előadókkal, akiket sokszor vissza is tapsolt. Végül Farkas Zsolt nótaénekes régi idők nótáival melengette az idős vendégek szívét, csalt
mosolyt az arcukra. Hangjával betöltötte az egész nagytermet. Befejezésül Bordásné Kovács Katalin, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár igazgatója ismertette az év soron következő programjait, és
kívánta, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé mindenki
számára az ünnepeket. Hazafelé indulva minden idős résztvevő ajándékban részesült.
Köszönjük az élményt, a törődést, a színvonalas műsort!
Szilágyiné Marika

Advent
A karácsonyt megelőző időszak idén
sem múlhat el, immár hagyományosnak
mondható adventi programsorozat nélkül.
A hétvégék változatos programjai között
mindenki találhatott kedvére valót. Az első
hétvégén, szombaton zord idő várt az adventi program látogatóira, ennek ellenére
szép számmal gyűltek össze az érdeklődők
a templomban és a főtéren felállított vásárban. Az ünnepség 5 órakor Gábor atya celebrálásával szentmisével kezdődött.

A mise után Lengyel Zoltán (képünkön) orgona-, Somogyi Péter
hegedű- és Nagy Antal Endre trombitaművész tartott gyönyörű koncertet régi és kortárs zeneszerzők műveiből. A hangverseny még az
egészen fiatal nézőket is elbűvölte.
A koncert után Kiss Gábor esperesplébános érseki tanácsos a szép
számmal megjelent közönséget a templomkertbe invitálta a hagyományos gyertyagyújtás ünnepére. A programsorozat az adventi vásár látogatásával ért véget, ahol helyi finomságokat és kézművesipari cikkeket
kínáltak a megjelent árusok.
Szöveg: Róbel Gábor
Kép: Karizs Evelin

Közös, adventi vasárnapunk
A Zrínyi utcában ötödik éve hagyomány, hogy advent első vasárnapjának délutánján közös beszélgetésre, éneklésre összegyűlnek kicsik és
nagyok.
November 29-én az utca újra benépesült. Karácsonyi zene, forralt
bor, meleg tea és sok-sok sütemény, pogácsa várta a lakókat, az unokákat, a barátokat. A legkisebbek előadásában egy versrészlet és egy
csodaszép ének hangzott el, majd Móra Ferenc: A szánkó című történetét hallgattuk meg.
Az adventi koszorú első gyertyáját idén Horváth Mária gyújtotta
meg.
A közös dalolás közben lassan besötétedett, de mi csak beszélgettünk, beszélgettünk..., a gyerekek játszottak, fogócskáztak. Jó volt újra
együtt lenni, örülni az ünnepnek, egymás társaságának.

Reméljük jövőre újra találkozunk!
Magyar Krisztina, Zrínyi utcai lakos

Szerkesztőségi közlemények
A Mi újság Fényszarun? 2016. évi lapszámai továbbra is ingyenesen
jutnak el a helyi lakossághoz.
Az árus példány 200 Ft-ba kerül, és megvásárolható a Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár épületében. (Jászfényszaru, Szent I. u. 1.)
Vidéki és külföldi olvasóink előfizethetik az újságot 2016. január 15ig. Vidékiek részére fizetendő: 4.620 Ft, a külföldiek részére fizetendő:
9.620 Ft, mely összegek a Jászfényszaru Közös Önkormányzati Hivatal számlájára is átutalhatók. A számlaszám: 11745035-15732877.
További információ a +36-70/673-7618 telefonszámon kérhető.
Hirdetési díjaink
Lakossági apróhirdetés: 30 Ft/szó
Lakossági hirdetés (köszönetnyilvánítás, emlékezés) – szöveg: 30 Ft/
szó, illusztráció: 500 Ft/db

Családi esemény – szöveg: 30 Ft/szó, illusztráció (fotó) 1.000 Ft/db
Vállalkozói/üzleti hirdetés – egész oldal: 40.000 Ft – fél oldal:
20.000 Ft – negyed oldal: 15.000 Ft – nyolcad oldal: 10.000 Ft.
Az árak áfával értendők.
A hirdetések feladhatók a miujsagfenyszarun@gmail.com címen
vagy személyesen a szerkesztőségi fogadóórán (minden pénteken 9-11
óráig a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár földszinti termében). További információ kérhető telefonon a +36-70/673-7618 telefonszámon hétfőtől péntekig napközben.
A hirdetések leadási határideje a mindenkori lapzárta időpontja.
Minden kedves olvasónknak boldog karácsonyt és sikerekben
gazdag új esztendőt kívánunk!
A szerkesztőség
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A jövő iskolája már itt van és működik
Elöljáróban: Az utóbbi hetekben több internetes oldalon és
televíziócsatornán volt olvasható és látható egy-egy tudósítás a
jászfényszarui Samsung Smart Schoolról. Az alábbiakban közöljük a divany.hu 2015. november 10-én megjelent képes riportját.
Jászfényszaru egy hatezer lelkes kisváros Budapesttől 60 kilométerre
keletre, de van valamije, amivel fényévekkel az ország előtt jár az oktatás terén. Méghozzá két tanterme, amelyekben minden gyereknek
jut egy-egy tablet, ezeken folyik az oktatás. És nem úgy, hogy időnként előkapják az eszközt és megnéznek valamit, majd jegyzetelnek
tovább a füzetbe, hanem teljes tantárgyakat, szeptembertől júniusig
csak tabletekkel tanulnak, se füzetre, se tankönyvre nincs szükség. Tanárokra viszont igen, nem is akármilyenekre.

Az egész úgy három évvel ezelőtt kezdődött. A Samsung, melynek a
magyarországi tv-gyára éppen Jászfényszarun van, megkereste a város
iskoláját, lenne-e kedvük kísérleti jelleggel belevágni a SMART School
projektbe. Az iskolavezetés és a tanárok tanakodtak egy ideig, majd
rábólintottak.
Az önkormányzat felújított egy régi kastélyépületet, amelyben két,
androidos Samsung tabletekkel és interaktív táblával felszerelt tantermet alakítottak ki. Az egyik ilyen tanteremben 16, a másikban 18
eszköz van, ami egyben azt is jelenti, hogy a jászfényszarui iskolában
jellemzően kis létszámú, 14 és 20 fő közötti osztályokban folyik az
oktatás, és minden gyerek tablethez jut az adott órán. A termekben
negyedik osztálytól fölfelé az iskola valamennyi osztályának van valamilyen órája.
Ahogy játszani is szoktak
A gyerekek pedig kimondottan lelkesek ezeken az órákon. Nem
véletlen, hiszen interaktívan tanulhatnak: az akció azonnali reakciót
eredményez, (ahogy az például a számítógépes játékoknál is lenni szokott), rögtön kiderül, hogy helyes-e az adott lépésük. Még dolgozatot
sem kell javítani, hiszen a rendszer egyből jelzi a tanárnak, hogy hány
jó, hány rossz válasz érkezett, van-e olyan aki lemaradt, külön kell
foglalkozni vele.
Mindenféle jutalmakat is beépítenek a rendszerbe, amelyek a megszerzéséért a gyerekek akár többször is hajlandók elvégezni ugyanazt a
feladatsort – és persze rögtön látják, hogy jó-e, amit csinálnak, vagy
sem. Bámulatos, nem? Úgy tanítanak, hogy a gyerekek is élvezik!
Az eszközök alapból az asztalokon, dokkolón állnak, de nyilván kihasználják a hordozhatóságot is. Játszanak például QR-kódos kincskereső játékot, fotóznak, sőt videót is készítenek egymásról. Az iskola
egyik angoltanára, Vargáné Dobák Tünde, aki az elsők között kezdett el
a tabletekkel tanítani, úgy látja, hogy a módszer nem csak motivál, de
megtanítja a gyerekeket az együttműködésre, egymást tiszteletére, elfogadására, hiszen mindenkinek a közös érdeke, hogy jól szerepeljenek.
Egyenlő esély =/= uniformizált követelmény és módszer
Az angoltanár szerint a digitális technikának köszönhetően a pedagógusok sokkal könnyebben figyelembe tudják venni a gyerekek eltérő igényeit, érdeklődését, képességeit, mindenki azt kaphatja, amire

szüksége van. Például – maradjunk az angolnál – akinek az kell, akár
ötször is meghallgathatja a tabletjéről ugyanazt a szöveget, mire megtanulja a helyes kiejtést és intonációt, míg ugyanez egy tanár által kezelt CD-lejátszóról megoldhatatlan lenne.
Az órai anyagot mindig feltöltik a felhőbe, így a hiányzó, beteg gyerekek is hozzáférnek az első perctől az utolsóig a napi anyaghoz. Ezeket az otthoni számítógépükről is elérik, vagyis a pótláshoz vagy a házi
feladat elkészítéséhez az otthoni asztali gép vagy laptop is alkalmas.
És persze általában meg is csinálják a gyerekek a feladatokat, mivel
egyszerűen érdekesek.
Először alaposan felkészültek
A projekt éppen három éve, november elején kezdődött Jászfényszarun, jelenleg pedig már tíz tanár összesen öt tantárgyat, további négyet pedig szakkör keretében tanítanak a tabletek segítségével.
Ami kezdetben azért elég nagy vállalásnak tűnt a pedagógusok részéről. Gondoljunk bele, három évvel ezelőtt még egyáltalán nem volt
magától értetődő, hogy mindenkinek a zsebében érintőképernyős

okostelefon lapul, eleve ezt is meg kellett szokni, ezen kívül a Windowsról át kellett állni Androidra.
Vargáné Dobák Tünde elmesélte, amikor először megkapta az érintőképernyős eszközt, alig merte a kezébe venni, és az érettségi előtt álló
lánya mutatott meg neki rajta mindent türelmesen. Ezután következett egy oktatás, melyen Bedő Andrea és Turcsányi-Szabó Márta, az

Rajzórát is tartanak ám tableten
ELTE Informatikai Karának docense, a téma kutatója elmagyarázta
a tanároknak, mit, hogyan lehet csinálni a tableteken. A folyamatos
segítséget egyébként még ma is megkapják a tanárok, Turcsányi-Szabó
Márta havonta legalább egyszer elmegy a jászfényszarui iskolába, és
minden felmerülő problémára megoldást találnak.
Ha az ember egy kicsit keresgél az interneten, számos e-tananyagra
bukkanhat. Ezeknek nagy része flash alapú tartalom, amit a tableteken
(folytatás a 8. oldalon)
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A jövő iskolája már itt van és működik
(folytatás a 7. oldalról)
nehéz lejátszani, azonban a tanárok már ismernek olyan szerkesztői
környezetet, amelyek az aktuális tananyagi kontextusra tudják alakítani a játékos programokat. Ezeket aztán könnyen hozzá tudják igazítani az órák változó tematikájához.
Valódi digitális jártasságot ad
A cél természetesen nem az, hogy vegytisztán csak angolt, vagy az
adott tantárgyat tanítsák az órákon. A PISA tesztek lehangoló eredménye ugye mindenkinek megvan: a magyar diákok közül sokan hozzá se
kezdtek a digitális szövegértési feladatokhoz, sokan pedig egyszerűen
eltévedtek az információk útvesztőjében. Éppen ezért a projektben részt
vevő tanárok a digitális írástudást is fejlesztik, gyakran feladat, hogy az
interneten, irányított módon ugyan, de önállóan keressenek releváns
információkat a gyerekek, és használjanak különféle appokat is.
Vargáné Dobák Tünde szerint ugyanakkor a tabletes tanítás alapfeltétele, hogy a diákok tudjanak írni, olvasni, legyen jó a szövegértésük,
e nélkül ugyanis nem megy a dolog. Vagyis semmiképpen sem helyettesíti egymást a kettő.
A csúcstechnológia viszont követelmény
A gyerekek dolgát viszont nagyban megkönnyíti az eszköz. Az iskolai
gépek csúcstechnológiát képviselnek, a processzoruk, memóriájuk bírja az erős igénybevételt, és van hozzájuk például toll is (E-Pen), amelynek segítségével egy végtelen, digitális jegyzetfüzetbe jegyzetelhetnek a
gyerekek – vagyis nem kell betűnként pötyögni a karaktereket.
Ami az előnye, ugyanaz a hátránya is a dolognak, vagy másképp fogalmazva, az elterjedésének az akadálya. Kézenfekvő megoldás lenne,
hogy ha lennének vállalkozó kedvű és elkötelezett pedagógusok minden iskolában, akkor minden gyerek a saját zsebében lapuló eszközén
tanulhatna ezzel a módszerrel. Persze ez már a következő lépés, amikor
már az okoseszköz-penetráció ott fog tartani, hogy a gyerekek saját,
nagy tudású eszközeikkel vehetnek majd részt a digitális órákon.
A projekt egyik kritikus pontja az iskolai sávszélesség, mely előfeltétele a SMART eszközök használatának. Ha ez nincs meg, akkor bizony nehéz megvalósítani az órákat.
Egybevág a kutatási eredményekkel
Nagyjából egy hónapja jelent meg az OECD felmérése, amiben arra
jutottak, hogy azokban az országokban, amelyekben sok pénzt köl-

töttek az oktatási célú technológiára, semmivel sem javultak a diákok
eredményei. Valójában csak arról volt szó, hogy a laptopok és tabletek
semmit sem érnek akkor, ha nem társul melléjük megfelelő pedagógia, módszer, felkészültség és egyáltalán elképzelés arról, hogy mire és
hogyan kellene ezeket használni.
Az European Schoolnet kutatásában, melyet a Tanárblog szúrt ki,
több éven át vizsgálták az iskolai IKT-eszközök használatát különböző
felállásokban. Végül azt találták, hogy azok a programok a sikeresek,
· amelyeket a pedagógia felől közelítenek meg,
· ahol a tanároknak és az iskoláknak megfogalmazott céljuk van az
eszközök használatával,
· van legalább egy elkötelezett szakértő, aki mindenben segíti a tanárokat,
· van megbízható vezeték nélküli internet,
· rugalmas a tanulásszervezés,
· és a tanárok először alaposan megismerik az eszközt.

Ezek a feltételek gyakorlatilag mind megvannak a jászfényszarui
projektben. Illetve van még egy feltétel, ami hiányzik: hogy a diákok
hazavihessék, a magukénak érezhessék a tableteket.
A jelenlegi viszonyok között persze már az is nagyon szép lenne, ha
egyáltalán helyben használható eszközök jutnának minden iskolában
a gyerekeknek, helló 21. századi magyar oktatás.
Fotók: Gerendás Bálint

A Teaház projektzáró rendezvénye
A Jászfényszaru Város Önkormányzata által
megvalósított, TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0062
azonosító számú, „Utánunk a közösség – Komplex telep-program
Fényszarun” című program projektzáró rendezvényére 2015. november 26-án került sor.
A projekt legfontosabb számszerűsíthető eredménye, hogy a programba 75 főt sikerült bevonni a megvalósítóknak. A projekt során
szervezett képzéseken 90 fő vett részt. A bevont személyek közül 43
főnek sikerült munkába állni, melyek közül 21 fő az elsődleges munkaerő-piacon tudott elhelyezkedni. Ezek a számok jóval túlmutatnak
a projektindításkor vállalt mutatókon, vagyis jelentős túlteljesítése
valósult meg a vállalt kötelezettségeknek. A komplex fejlesztés célkitűzései elérését segítő programelemekből 461 darab valósult meg 2,5 év
során. A 461 rendezvényen összesen 7179 fő vett részt.
A telep-program azonban többről szólt, mint a vállalt indikátorok
teljesítése. Emberi kapcsolatokat alakított ki, érzelmeket mozgatott
meg, közösséget épített, élményeket és emlékeket teremtett. Kiemelve
néhány pillanatot, öröm volt látni a két helyi tagóvoda párhuzamos
csoportjaiba járó kisgyerekek közös játékát, valamint a szüleik közötti párbeszédet. Felemelő volt tanúja lenni annak, ahogyan a Gasztro
Klubok során a saját receptjeiket másoknak megtanító nők és férfiak
miként kezdik el érezni saját fontosságukat. Emlékezetes volt minden
egyes Játszóház során, ahogyan a településen élő gyermekek felhőtlenül játszottak egymással, elfogadva és tisztelve társaikat. Megtisztelő

volt, ahogyan egy emberként fogadta a célcsoport
minden tagja bizalmába munkatársainkat, és mesélte
el élete történetét a Hely-történet Klub keretein belül
készült kiadványhoz. Mindezen túl pedig a legnagyszerűbb élmények
közé tartoztak a Családi napok és a Sportnapok, amikor munkánk felé
az emberek pozitív visszaigazolása abban nyilvánult meg, hogy milyen
nagy számban jöttek el, hogy együtt szépítsük városunkat, vagy csak
éppen együtt töltsünk a mozgás fontossága jegyében egy-egy délutánt.
A projekt nem csupán azért lehetett kiemelkedően sikeres, mert egyaránt volt fontos a benne részt vevő célcsoporttagoknak és a benne
dolgozó megvalósítóknak is, hanem azért is, mert olyan széleskörű
intézményi együttműködés szolgált a hátteréül, amely példaértékű.
A helyi szakemberek tudása, a minél nagyobb hatékonyságra törekvő
együttműködési formák, a felek között kialakult intenzív kommunikáció mind-mind a közös cél eléréséért való elkötelezett munkát támogatta.
Ezúton köszönjük tehát minden programban résztvevőnek, minden megvalósítónak, a városvezetésnek, a helyi
intézmények vezetőinek és munkatársainak, valamint a város lakosEurópai Szociális
ságának a bizalmát és önzetlen
Alap
segítségét!
%()(.7(7e6$-g9ė%(
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Iskolai hírek
Szent Miklós fája

Advent idején

Advent idején reggelenként diákok, pedagógusok és az iskolai kórus
közreműködésével ünnepi gondolatok, versek, énekek segítettek a suli
rádión keresztül, hogy lelkiekben is felkészüljünk karácsony ünnepére.

Fotó: Kovács Lászlóné

Mikulás-szolgálat

A képen látható alkotás az alsó tagozatos osztályok közös munkája,
amely a Szent Miklós fája címet viseli, és annak történetét dolgozza
fel. A 11 osztály munkáját ötvöző 3 dimenziós alkotással várták a kisiskolások a rég látott Mikulást.
Tanító nénik

Filmes délután

December 7-én az iskola Mikulása a gyerekek által egymásnak küldött apróságokkal puttonyában szerzett örömet sokaknak.
Képek és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Advent kezdetén

Kép és szöveg: Kovács Lászlóné

November 27-én filmes délután keretében adta át a diákpolgármester az 5. a, 5. b és 6. c osztályok képviselői számára a pontverseny
során Szent Margitról készített legjobb prezentációért járó oklevelet.
Fotó: Mészárosné Dobák Ildikó · Szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Az adventi időszak előtt, november 27-én pénteken a Kisiskola adott
otthont a szokásos koszorúkötésnek. A szervező Sándorné Tóth Éva
hitoktató vezetésével és lelkes segítőik közreműködésével, valamen�nyi iskolás megalkothatta saját adventi koszorúját. Délelőtt az alsó,
délután pedig a felső tagozatos tanulók ügyeskedtek a tornateremben.

10

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2015/12

Fotó: Kotánné Kovács Tímea

Szól a rádió…

Iskolai hírek
Karitatív cselekedetek…

Decembertől újra szól a sulirádió. Egy kis zene, egy kis műsor.
A képen a szerkesztő és a műsorvezető a 6. c-ből.

A 8. a és a 8. b osztályosok az iskola udvarát takarítják osztályfőnökeik
és hitoktatójuk segítségével.
Fotó: Nagy Józsefné

Pályaválasztási fórum
A IV. Béla Katolikus Általános Iskola és AMI 2015. november 6-án
pénteken 17 órakor tartotta hagyományos Pályaválasztási Ankétját a
helyi művelődési ház nagytermében.
Jászberényből 5, Hatvanból 2, Jászapátiból, Egerből és Mátrafüredről 1-1 középfokú intézmény vezetője, képviselője mutatta be iskoláját
az érdeklődő 7-8. osztályos tanulóinknak és szüleiknek. Transzparen-

sek, hangos kisfilm, prezentáció, különféle prospektusok segítették az
ismertetőket, tárták fel a középiskolások életének fontos mozzanatait.
A Fórumot Lovászné Török Magdolna, katolikus iskolánk igazgató
asszonya nyitotta-zárta. Külön felhívta továbbtanuló gyermekeink és
szüleik figyelmét a rendszeres, alapos tanulás fontosságára, az életre
való felkészülésre.
Nádudvariné Jáger Judit igh.

Jászfényszarui harcosok sikerei
A képen a jászfényszarui „különítmény”, akikre a fényszaruiak
büszkék lehetnek, hiszen a Jászberényi Birkózó Club versenyzőiként
rendszeresen sikeresen szerepelnek országos és nemzetközi versenyeken. Bozsovics Krisztián (kék mezben) ebben az évben a Szabadfogású- és a Kötöttfogású területi Bajnokságot is megnyerte, a II. Országos Diákolimpián kötöttfogásban bronz-, szabadfogásban pedig
ezüstérmet szerzett a 38 kg-os súlycsoportban. Baráth Konor (piros
mezben) a gyerek korosztályban a hazai és nemzetközi versenyeken
egyaránt veretlen maradt az idén. Középen Tóth Kristóf, aki a Jászberényi Birkózó Clubon belül működő MMA és grappling szakosztályt
erősíti. Kristóf ebben az évben Jiu-Jitsu magyar bajnok lett abszolút kategóriában, illetve a 100 kilósok között is. Grappling magyar
bajnok és ötszörös amatőr MMA győztes (minden meccsét feladásra kényszerítéssel,valamint kiütéssel nyerte). A versenyzők sikereihez
nagyban hozzájárul a szülői segítség, hiszen időt és fáradságot nem
ismerve rendszeresen behozzák őket edzésre Jászberénybe. A három
fiatal szorgalma, kitartása és tehetsége szép kilátásokat vetít előre.
Kép és szöveg: Száraz Tibor JBC szakosztályvezető

Drogmegelőzés
drámapedagógiával

Kunné Darók Anikó drámapedagógus

November 26-án a IV. Béla Katolikus Általános Iskola hetedik osztályos tanulói drog
prevenciós órán vettek részt a művelődési ház
szervezésében. A drogmegelőzés problémáját
drámapedagógiai módszerekkel dolgozta fel
a téma vezetője, Kunné Darók Anikó drámapedagógus. Ebből adódóan a tanulók
nem egyszerű hallgatói és szemlélői voltak a
foglalkozásnak, hanem aktív résztvevői. Így
nem csak megértették a probléma súlyosságát, de lélekben, érzelmeikben meg is élték
azt a negyvenöt perces foglalkozás végére. Az
órák után megkértem Kunné Darók Anikó
országos hírű drámapedagógust, hogy foglalja össze röviden a módszer és a jászfényszarui
foglalkozások lényegét.
„Én, mint drámapedagógus drámai helyzetekben gondolkodom, ha egy problémát

dolgozok fel csoportokkal. Amikor a drog
prevenció lett a központi kérdés, célommá
vált, hogy olyan helyzetet teremtsek, amely
eltávolítja a játékosokat saját körülményeiktől, majd a „mintha” helyzet biztonságában
gondolkodtunk egy elképzelt személy drogos
érintettségéről. Olykor a meglepetés erejével, olykor a megdöbbentés érzésével, vagy a
hangok megidéző lúdbörözésével jártunk végig egy utat. Szerepet kaptak ebben játékok,
helyzetgyakorlatok, egyeztetések, dilemmák
és összegzések. Számomra meglepetés volt,
hogy a 13-15 éves korosztály mennyire érintett ebben a témában.”
Bízunk abban, hogy ez a drámapedagógia
óra is hozzájárult, hogy fiataljaink saját belátásuk alapján a helyes utat válasszák életük
Palásthy Pál
során.
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Óvodai hírek
Mikulásjárás az óvodákban

A Napsugár Óvodába is megérkezett a Mikulás a gyermekek legnagyobb örömére. Minden óvodás csomagot kapott.
Virgács bizony egyikben sem volt. Lehet, hogy jók voltunk!
Köszönjük!
Dné Kati · Fotó: Rácz Roland

A Szivárvány Óvodát 2015. december 4-én látogatta meg a Mikulás.
A gyerekek együtt várták a Csigabiga csoport termében. Rövid mesejelenet megtekintése után versekkel, dallal köszöntötték. A csomagok
kiosztása után a vállalkozó gyerekek együtt kocsikázhattak a Mikulással, aki megígérte, jövőre is eljön, és addig megdorgálja a csínytevő
Krampuszait.
Földvári Edit · Fotó: Glonczi Rudolf

Újabb csoporttalálkozó

Adventi játszó délután

2015. november 26-án csoporttalálkozóra hívtak minket, Süni csoportosokat a Napsugár Óvodába. A „Méhecskék” láttak vendégül.
A kóró és a kismadár című mesét játszották el nekünk.
Kép és szöveg: Földvári Edit

Anyukák és gyerekek együtt a Szivárvány Óvoda adventi játszóházában.
Fotó: Földvári Edit

Pillangók, Csigák, Katicák és Anyukák

Képek a Szivárvány Óvoda november 14-ei ovibulijáról. Fotók: Glonczi rudolf
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A Jászsági Honismereti Egylet kirándulása

A fotón balról jobbra az első sorban Macsi Sándor (Jászágó), Szüle
Katalin (Jászkisér), Besenyi Vendel (Jászboldogháza), Lóczi Miklósné
(Jászivány), a második sorban Lukácsi László (Jászalsószentgyörgy),
Tóth Tibor (Jászfényszaru), Fodor István (Jászjákóhalma) látható
A Jászsági Honismereti Egylet negyedévente mindig más jász településen ülésezik, és évente a Jászsághoz kapcsolódóan szervez tapasztalatcserével összekötött kirándulást. A 18 jász település és Besenyszög
egy-egy helytörténeti kutatóját tömörítő egyletnek Fodor István (Jászjákóhalma) a vezetője. November 18-ra szervezete meg a kirándulást két Pest megyei, de jászok által betelepült községbe: Kocsérra
és Jászkarajenőre. A nagyrészt nyugdíjasakból álló egyleti tagok többsége is nagyon elfoglalt, így hét fő tudott részt venni az önköltséges
programon.

A település területét, a pusztát a 1745. évi redemptio során Jászapáti
város nyolcezer rhénes aranyforintért vásárolta vissza. Kocsér község
Pest megyében, a Nagykőrösi járásban található, lakosságának száma
1850 fő. A községháza előtt csoportunkat Bodnár András polgármester és Járvás Józsefné Marica, a Kocséri Népkör elnöke fogadta. A tanácsteremben a kölcsönös bemutatkozás után tájékoztatott a település
történetéről, életéről, fejlesztésekről, a jövőbeni tervekről. Elmondta,
Kocsér a közelmúltban arról lett világszerte ismert, mert bekameráztak egy gólyafészket, és az interneten a nap 24 órájában sok 100 ezer
ember rendszeresen kísérte figyelemmel a gólyák fejlődését. Az öröm
mellet sok posztolás, észrevétel, jelzés érkezett, ha valami rendellenességet tapasztaltak, és gyors intézkedéseket vártak el az önkormányzattól a megfigyelt gólyák érdekében. A községben több éve három
holland család telepedett le, segítve a település gazdasági és kulturális
életét. Az egyleti tagoknak megmutatta a 200 milliós EU-támogatásból megvalósult automatizált fahulladékkal (gally, rönkfa) üzemelt
energiát előállító beruházást, mellyel az intézmények energiaköltségét
60 %-kal tudták csökkenteni. A közelmúltban felújított és bővített
óvodát (70 fős) , a mini sportcsarnokot és a szépen berendezett tájházat is megnéztük. Az iskola ebédlőjében elfogyasztott ízletes ebéd után
búcsúztunk el vendéglátóinktól.
Útban Jászkarajenőre, betértünk Kocsér határában a híres csárdába. Az épületet már az 1766-os térképen is jelölték. Petőfi Sándor
1847 januárjában írta meg a csárdáról Kutyakaparó című versét. A
Nagykőrösi tanári évei alatt Arany János is többször járt itt. A nádtetős csárda 1926-ban leégett, cseréptetővel építették újjá, belsőleg azóta
többször átalakították.
Jászkarajenő pusztát Jászalsószentgyörgy és Jászfényszaru közösen
váltotta meg. A településre kora délután érkeztünk, a művelődési
házban és könyvtárban az intézmény vezetője, Zsidai Ferencné Kati
köszöntötte az egylet tagjait. A községi séta során az 1894-ben épült
római katolikus templomot, majd az 1899-ben létesült református
templomot néztük meg. A település főterének fejlesztése során a település első ásott kútjának (kb. 1860) emlékére emelt építmény előtt
készült egy csoportkép. Este 6 órára jó hangulatban egy tartalmas nap
után érkeztünk vissza Jászberénybe.
Tóth Tibor
Fotó: Zsidai Ferencné

Újabb megújított síremlék Jászfényszarun

A felújítandó sírkősor
Kalácsy József kettétörött síremlékével
Mint hírül adtuk 2015-ben megkezdődött a
Jászfényszaru temetőiben fennmaradt fontos
síremlékek szakszerű megújítása. A Jászfényszaru Város Önkormányzatától elnyert pályá-

zatból a római katolikus egyházközség még
egy síremléket tudott megújítani. A cikkben
ismertetett síremlék az Alsó temetőben, a
domb tetején álló Jézus szíve kápolnácska
mellett található. Itt néhány évtizeddel ezelőtt sajnos eredeti helyükről összegyűjtöttek
sírköveket, amiből egy sírkősort alakítottak
ki. Így több neves személynek a síremléke
is fennmaradt. Itt elsőként a legrosszabb állapotú síremlék megújítását tűztük ki célul.
Kalácsy József tardosi vörös mészkőből készített kettétörött síremlékének felirata már alig
volt olvasható. Kalácsyról még viszonylag kevés adattal rendelkezünk. 1837-ben született
Tóalmáson. 1872-től 1877-ig Jászfényszaru
főjegyzője volt. Korábban pedig évekig a mezőváros aljegyzőjeként dolgozott. Házasságát
Tóth Aloysiával kötötte Jászfényszarun 1873.
június 11-én. Főjegyzői működése alatt lett
az országos rendezés hatására 1874-től mezőváros helyett ismét nagyközség Jászfényszaru,
síremlékén érdekes módon viszont még városi főjegyzőként van megnevezve.
Kalácsy József 1877. december 27-én,
hunyt el vízkórságban életének 41. évében, és
már másnap, december 28-án el is temették.

A síremlék felújítását ez év novemberében
Tóásó Tibor jászfelsőszentgyörgyi kőszobrász
végezte el.
A sírkő felirata:
KALÁCSY JÓZSEF
városi főjegyző
élt 41 évet
meghalt 1877
December 27.
Farkas Kristóf Vince

Kalácsy József felújított síremléke
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Egy sikeres életút – Gyenge Valéria II. rész
A négyszáz méteres gyorsúszásban indították és 5:12,1 eredménnyel olimpiai bajnok
lett. Számított az aranyéremre? Milyen érzés
volt a dobogó legfelső fokán állni és hallani a
magyar himnuszt?
Mélyen, a szívemben reménykedtem, hogy
nyerek. Nem volt rajtam semmi teher, semmi
nyomás, senki nem ismert, senki nem számított rám. Emlékszem, Sárosit megkérdezte Helsinkiben az amerikai edző, hogy mit
gondol, ki fogja megnyerni a 400 gyorsot:
Székely, Hweger vagy Kawamoto? Sárosi rám
mutatott. Az amerikai nagyon jól szórakozott
Sárosi humorán.
Azért nyertem, mert tartottam a saját kezdési ütememet, nem rohantam bele az első
200 méterbe. Addig 4. voltam, aztán a fordulónál azt mondtam magamnak, hogy „most
vagy soha” és gyorsítottam. Egymás után
hagytam el a mezőny úszóit, és olimpiai rekorddal nyertem.
A dobogó legfelső fokán állni és hallgatni a
himnuszt, kimondhatatlan érzés volt. Bevallom őszintén, hogy még ennyi év után is, ha
hallom a himnuszt, könnyezek.
Mennyire változtatta meg az olimpiai siker
a következő éveket, járt-e az erkölcsi elismerésen túl akkor anyagi vagy egyéb elismerés?
A kommunista rendszer nagy becsben
tartott bennünket, hiszen mi voltunk az
egyetlen hatalmas eredmény. 16 aranyérem,
harmadik az országok közötti sorrendben az
USA és a Szovjetunió mögött, amivel nyugat
felé dicsekedni tudtak.

A munkahely úgyszólván csak egy szimbólum volt, a sok külföldi verseny, edzőtáborok
miatt hiányozhattunk, mindezt persze fizetéssel. Abban az időben, mikor az átlagember
legfeljebb Albániába mehetett nyaralni, mi
bejártuk egész Európát.
Minden kényeztetés ellenére azt kellet csinálni, amit mondtak. Politikai szemináriumok, fellépések, nyilatkozatok. Például én
kaptam azt a feladatot, hogy egy „Világbéke
Kongresszuson” beszédet tartsak – amit készen kaptam – a sportcsarnokban több ezer
ember előtt. Mondhatom, jobban izgultam,
mint a versenyeken. Egy másik alkalommal
elküldtek „béke stafétára” Finnországba a demokratikus nőszövetség elnöknőjével. Kisebb
városokban kellet előadást tartanom politikai
témákról.

a tornatermi edzések, ha nem volt edzőtábor,
akkor dolgoztam a MÁV fotólaboratóriumában. Néha egy-egy mozi vagy színház, koncert, de csak a délutániak, mert az esti programok tiltva voltak, hiszen reggel hat órakor
már vízben voltunk.
1953-ban a Hunyadfy Magda, Killermann
Klára, Székely Éva, Gyenge Valéria összeállítású váltó tagjaként kétszer javította meg a
4 x 100 méteres vegyesúszás világrekordját.
Később 1956 után volt kapcsolata ezen úszólegendákkal?
Killermann Klára a legjobb, legközelebbi
barátnőm volt, szoros kapcsolatot tartottunk
2014. évi haláláig, ami nagyon megviselt.
Hetente beszéltünk telefonon, otthoni látogatásaim során naponta együtt voltunk.
Többször volt nálam Kanadában is.

Gyenge Valéria a dobogó legfelső fokán, a stadion közönsége állva hallgatja a magyar himnuszt

Emléktábla a Margit-szigeti uszoda falán
Fogadás volt az Országházban, Rákosi elvtárs személyesen adta át az okleveleket, és ha
jól emlékszem, az első helyért 10 000 Ft-os
utalványt. Úgynevezett élsportolói pénzt
kaptunk havonta, sok edzőtábor, ingyen étkeztetés.

Márványtáblára került a nevem a többi bajnokkal együtt, nemcsak Magyarországon, de
sok más országban is.
Az olimpiai arannyal elindult a sikersorozat, mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban. Az 1954-es Európa-bajnokságon (Torino) egy-egy arany- és ezüstérem, valamint
tizenhétszeres magyar bajnok. Ezek közül kilenc országos csúcs és három világcsúcs. Ezen
kimagasló eredmények nyilván sok munkával, szorgalommal voltak elérhetőek. Az ötvenes évek első felének minden tekintetben
különös világa mellet egyáltalán volt a sportolónak magánélete, mindennapi munkája,
az edzésen kívül?
Az olimpia utáni években az úszás nagyon
jól ment. Igaz, hogy nagyon keményen dolgoztunk, napi 10 km úszás, két vízi edzés,
torna, futás. Sárosi sokat tanult Helsinkiben,
és minden tapasztalatot felhasznált. Egymás
után javítottam a magyar rekordokat, gyors
lettem 100 m-en, nagy harcokat vívtunk
Szőke Katival, aki a 100 gyorsot nyerte Helsinkiben, megjavítottam a 800 gyors 15 éve
fennálló világrekordját, tagja voltam két világrekordot úszóváltónak. Magánélet, mint
olyan nem volt. Napi két, néha három edzés,

Székely Éva is közeli barátnőm, még mindig kapcsolatban vagyunk, havonta felhívom
telefonon.
Hunyadfi Magda jóval fiatalabb volt, mint
mi, vele elveszettem a kapcsolatot ’56 után.
Szőke Katival, aki Los Angelesben él, kapcsolatban vagyunk, többször látogatjuk egymást és gyakran beszélünk telefonon. A sport
életre szóló barátságokkal ajándékozott meg.
Magyarországon 1948 és 1956 között 29
érmet szerzett, ebből a legfényesebb a 21
aranyérem és 8 ezüstérem, valamint számtalan serleget is kapott. Tulajdonában vannak
ezek az érmek, serlegek? Ha igen, hol tarja
ezeket?
A legtöbb érmem és serlegem kijutott To
rontóba, édesanyám sokat dolgozott ennek
érdekében. Van egy kis vitrinem, és ott tartom ezeket az ereklyéket. Unokáim szeretik
kézbe venni az érmeket, Travis fiúunokám
nagy büszkén mutogatta az aranyérmemet az
iskolájában egy esemény alkalmával, mikor
12 éves volt. Nekem is jólesik néha ránézni
és arra gondolni, hogy valamit elértem az életemben, amiért nagyon megdolgoztam.
Tóth Tibor
Fotó: családi archívum
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Jászfényszaruhoz is kötődnek…
Pető Edina Fadette előadóművész több szállal is kötődik településünkhöz. Édesapja Jászfényszarun született, most családjával Pusztamonostoron él. Edina a jászfényszarui művészeti iskolában több mint
tíz éve zongorát tanít. Sok művészeti ág iránt érdeklődik, többet maga
is művel. Tanult zongorázni, énekelni, készsége van a rajzoláshoz, a
vers- és prózaíráshoz is.
A jászberényi Szikra Galériában november 20-án (szombaton) önálló
estjére került sor. Műsorát Edith Piaf francia sanzonénekes emlékének
szentelte, hiszen ebben az évben ünnepeljük születésének 100. évfordulóját. A galéria emeleti nagyterme zsúfolásig megtelt közönséggel.
Szuggesztív műsorában a Piaf-sanzonok és a vetített korabeli képek
mellett két énekszám között elmesélte életének főbb állomásait születésétől haláláig (1915–1961). A mély átéléssel előadott közismert dalok, a sok esetben megrázó képek, az életrajzi események igazi drámai
érzelmeket váltottak ki a nézőkben.
Az egyórás műsort kérésre taps nem szakította meg, többször előfordult olyan különleges harmónia a szöveg, a kép és ének között, hogy
nehéz volt megállni a tetszésnyilvánítást. A végén bepótoltuk, hiszen
több percig szűnni nem akaró vastapssal hálálta meg a közönség Edina csodálatos estjét. Már az est végén többekben megfogalmazódott,
hogy meg kell ismételni az előadást.

Hatvan Város Önkormányzata „Közéleti szalon” rendezvénysorozatát a Grassalkovich-kastély dísztermében tartja. A november 19-i
szalon vendége Cserháti Ágnes egykori bajzás diák, a Magyar Televízióból közismert személy volt. Beszélgetőtársai, a szalon házigazdái
V. Sütő Éva és Tompa Z. Mihály kérdéseire történt válaszokból az
egykori televíziózás, bemondói munka kulisszatitkait, a vendég mai
mindennapjait ismerhettük meg.

Cserháti Ágnes · Fotó: Hatvan Hírlap.hu

Pető Edina Fadette · Fotó: berenycafe.hu
Együttműködése a galériával decemberben is folytatódott, mert
(december 12-én) „Advent a kávéházban” verses-zenés ünnepi hangolódás című műsorára került sor.
Jászfényszarun eddig elsősorban az iskolai rendezvényeket színesítette énekével, a nagyközönség előtt a FÉBE Óévbúcsúztató zenés nosztalgia estjén december 29-én a Régi Kaszinóban lép fel.

Elmondta, hogy a fényszarui és a hatvani diákévek során nem vonzotta a szereplés, még verset sem szívesen mondott. Tanítónak készült,
és a jászberényi főiskolai évek alatt munkát ajánlottak neki hírolvasóként a jászberényi helyi televíziónál. Édesanyja meggyőzte, próbálja
ki magát. Ekkor találkozott először kamerával. Gödöllőn tanítóként
helyezkedett el, de a televíziós munkát is megkedvelte, és visszajárt a
berényi tévéhez. A Magyar Televízió keresett fiatalokat, ahová már saját elhatározásból jelentkezett, és felvették. A képzés után állást kapott,
több önálló műsora lett, riportokat készített, sok embert megismert.
Újabb képzés után kapta meg a bemondói állást, így vált országosan
ismert személlyé. A bemondói státuszok megszűnése után műsorszerkesztői munkát végzett. Jött a család, a gyerekek nevelése. Az MTVA
létrejöttével 2010-ben a televíziózás nagy átalakuláson ment végbe, az
átállás segítésére az intézmény kommunikációját szóvivőként irányította, ami nagy kihívást és előrelépést jelentett számára. Megszerzett
tapasztalatát ma már az üzleti világban is hasznosítja, sok rendezvény
háziasszonya, profi menedzsere. Egyre többször jótékonykodik, nem
csak Jászfényszarun és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesületénél, máshol is segít, ha tud.
A hallgatóság soraiban ülők egy része ismerős volt számára, mert
egykori hatvani tanárai, osztálytársai, Hatvanban élő, egykori fényszaruiak tisztelték meg személyét. A kilencven perc elteltével sok új
ismeretet szereztünk a televíziózásról, és egy sikeres életpályát ismerhettünk meg.
Tóth Tibor

Kedvező bérleti felhívás a Budapesti Operettszínházba a 2015/16-os évadra
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Színházbajárók Baráti Köre az
Budapesti Operettszínházba Operettbarátok bérletre – kellő számú
jelentkezés esetén – különjáratú autóbuszt indít:
A négy előadásos bérlet:
· II. helyár: 9.900 Ft/fő
· III. helyár: 6.400 Ft/fő
· plusz alkalmanként 1.800/fő buszköltség

Az előadások:
· 2016. 03. 21. 17. óra (hétfő) Ördögölő Józsiás – zenés játék
· 2016. 04. 04. 17 óra (hétfő) Én és a kisöcsém – operett
· 2016. 05. 02. 17 óra (hétfő) A csárdáskirálynő – operett
(100 éves jubileum alkalmából)
· 2016.06.06 17 óra (hétfő) A Chicagói hercegnő – operett
Jelentkezni a +36-30/337-3336 mobilszámon 2015. december
28-ig Tóth Tibornál lehet.
Tóth Tibor
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Képes hírek, események
Újjáéled a Napsugár Gyermekszínpad

Fotó: Glonczi Rudolf

A művelődési ház szervezésében novemberben indítottuk el színjátszó szakkörünket. A nagyszámú jelentkezőre tekintettel több csoportba osztottuk az érdeklődőket. A szülők kéréséhez igazítottuk az
időpontokat és a helyszínt, hogy a lehető legjobb megoldást tudjuk
kialakítani a gyermekek számára. Az ingyenes szakkör helyszíne a Kisiskola színházterme.
A Napsugár Gyermekszínpad foglalkozásai péntek délutánonként
zajlanak. A csatlakozási lehetőség folyamatos. Szeretettel várjuk a játékos kedvű iskolásokat!
Kovács Tímea drámapedagógus
Képaláírás: A Csináld Velünk blog csapata szervezésében Csomor Csilla
színművészünk egy görgős tároló ládát készített, melyet a Napsugár Gyermekszínpadnak ajánlott fel. A képen a csoport alapítója, Kovács Andrásné
Rozika néni és a jelenlegi vezető, leánya, Kovács Tímea a megújuló közösség néhány tagja körében.

Szent Miklós ünnepe a templomban

Mona Mari mosolya

Fotó: Pető István

2015. november 27-én, szombaton nagy sikerrel mutatta be
a Gergely Színház a Mona Marie mosolya című zenés vígjátékot
a művelődési házban.· Képaláírás: Dávid Ildikó · Kép: Glonczi Rudolf

Jászkarajenőn énekeltek

Szépség és szörnyeteg

2015. november 28-án Jászkarajenőn dalos találkozón lépett fel
a Fehér Akác Népdalkör. Előtérben a helyi művelődési ház vezetője,
Zsideiné Katika. · Képaláírás és kép: Dávid Ildikó

2015. december 3-án közel 440 gyermek örült a művelődési házban
rendezett Mikulás-napi ajándékműsornak, a Nektár Színház
Szépség és Szörnyeteg című mesejátékának.
Képaláírás: Dávid Ildikó · Kép: Glonczi Rudolf

Fogathajtó est

2015. december 5-én jó hangulatban telt el a VII. Fogathajtó est. Képaláírás: Dávid Ildikó · Kép: Glonczi Rudolf
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Barangold be velem a jászságot!
A „Jó tanuló – felkészült túrázó” I. helyezett pályázata IV. rész
Jászfényszaru
„Az ember a szíve mélyén örökké oda való,
ahol született.”
Tamási Áron
A város határa már az őskortól
lakott, hiszen a régészeti kutatásokból tudható, hogy az újkőkor
emberét követően a szarmaták, az
avarok és a honfoglaló magyarok
is megtelepedtek itt, az Árpádkorban pedig több falu is fennállt
a település határában. Területén
végigfut a Csörsz-árok.
2008 óta minden évben megrendezésre kerül településünkön
a Tarlófesztivál. A délelőtti órákban zajlik a Tarló Hétpróba, ahol
előre benyújtott nevezés alapján 4
fős csapatok mérik össze erejüket
játékos feladatokban. Közben a
Szücs Levente Csaba
Fényszaruiak Baráti Egyesülete
által meghirdetett gasztronómiai
versenyben főzőcsapatok készítenek aratóétel különlegességeket. A
fesztivál helyszínén mezőgazdasági gépbemutatót tekinthetnek meg
az érdeklődők, a gyermekeket pedig kézműves foglalkozások, szalma
játszótér, pónilovaglási lehetőség, népi fajátékok várják.
Lovas napok keretében kerül minden évben megrendezésre a fogathajtó- és a díjugrató verseny, mely egész napos kikapcsolódást nyújt a
lovasok szerelmeseinek.

Díjugrató

Tanösvényt építettek ki a Lehel-tónál, és kijelöltek egy íjászpályát is.
A tanösvény mentén harminc tematikus oktatótáblát helyeztek ki, és
egy szabadtéri, rönkpados oktatóhelyet alakítottak ki. Utóbbi lehetőséget biztosít a környezet sokoldalú megismerésére és a hazai, a helyi
növény- és állatvilág jellegzetességeinek bemutatására. A tó partjának
legmagasabb pontján két madárlest építettek fel.
Pihenőparkká alakították ki a régi Vásárteret, amely lehetőséget
biztosít a történelmi és kulturális múlttal rendelkező mesterségek bemutatására. Itt rendezik minden évben a nyárbúcsúztató tábortüzet.
A Kiss József (a város egykori tanára, helytörténeti szakkör vezetője)
Helytörténeti Gyűjtemény kiállításán hagyományos paraszti szobabelsők, gazdasági eszközök tekinthetők meg egy néhai módos gazda
házában.
Híres szülöttei a városnak: ifj. Bedekovich Lőrinc (Általunk ismert
legnagyobb szabású műve a Jászság útjait és vizeit bemutató térkép és
leírás 1830-ból.), id. Bedekovich Lőrinc (Elsődleges feladata a Jászkun
Kerület teljes területének felmérése és az egyes települések kérésére
végzett földmérése volt.), Csomor Csilla Főnix és Farkas Ratkó-díjas
magyar színésznő, Penczner Pál (Jászfényszaru, 1916 – Memphis,
2010) Amerikában élt festőművész, emellett a város díszpolgára, a helyi általános iskola odaadó támogatója, aki sosem feledte származását.
Mindegy, hogy túrázva szeretne vagy kerékpározva (ki szeretnék építeni Szolnok és Hatvan között a Zagyva-gáton a kerékpárutat) akar
megismerkedni a környékkel, történelmével vagy hagyományával, erre
itt mindre lehetősége lesz.
Bakancsra vagy kerékpárra fel! Gyere el, győződj meg magad a Jászság szépségeiről, és fedezd fel azt is, amiről nem tudtam itt beszámolni!
Szücs Levente Csaba · A sorozatot gondozza: Tóth Tibor

Tarlófesztivál

Tanösvény

XXIII. Jótékonysági műsoros est és bál
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége október 22-i ülésén
többek között döntött, hogy XXIII. alkalommal is megrendezi a
jótékonysági műsoros estet és bált.
A szokásoknak megfelelően február harmadik szombatján, 20án 18 órakor kezdődik a rendezvény.
Az est fővédnöke: Pál Bertalan, a BASF Hungaria Kft. régióvezetője.
Az est díszvendége: Unger Balázs cimbalomművész, a Jászfényszarui IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
tanára.
A műsorhoz hozzátartozik a műsorvezetők személye: Cserháti Ági
és Zsámboki Zsolt.
A műsorban közreműködnek: Dobák Attila operaénekes, Csáki Tibor előadóművész, Vörös Edit előadóművész és meglepetésvendégek.
A 90 perces műsor után jól esik a vacsora, Vágó Tibor specialitásai.
A báli nyitótáncot az Iglice Gyermeknéptánc Együttes mutatja be.
A báli zenét a miskolci GONDA zenekar szolgáltatja.
Éjfélkor a hagyományoknak megfelelően tombolasorsolásra, bál szépe és udvarhölgyei cím átadására kerül sor.
Anyagi támogatást, adományt és tombolafelajánlást, amely jótékonysági célra történik, köszönettel elfogadunk.

A terem dekorációját Harmathné Boros Mária végzi, virágkompozíciót Görbéné Réz Enikő állítja össze, a hangosítást Harnos Miklós
biztosítja.
Szeretettel várjuk a rendszeresen részvevőket, a vissza-visszatérőket, az először idelátogatókat és az első bálozókat. A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében a földszinten és a galérián kisebb
és nagyobb asztaloknál tudunk a rendezvényre elhelyezést biztosítani.
A belépő jegyek asztalfoglalással a földszinten 7.500 és 5.500 Ft/
fő, a galérián 5.000 Ft/fő áron vásárolható meg, 2016. január 10től – kedd és csütörtöki napokon 14 és 18 óra között – a Városháza alagsorában (Szabadság tér 1.) személyesen Tóth Tibornál (e-mail
címen toth_tibor@freemail.hu vagy +36/30-337-3336 mobiltelefonon)
jelezhetik részvételi szándékukat. A jelentkezési sorrendnek megfelelően mindenki kiválaszthatja a még rendelkezésre álló helyek közül a
számára legmegfelelőbbet.
A megrendelt, lekötött jegy árát lemondás esetén jótékonysági célra
használjuk fel. Felülfizetést köszönettel veszünk.
A jelentkezők február elején kapják meg a névre szóló nyomdai báli
meghívót. Minden leendő vendégünknek jó szórakozást, kellemes kiTóth Tibor
kapcsolódást kíván a báli rendezőbizottság.
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Emlékezés

Emlékezzünk

TÓTH PÉTER

Bukó Ágnes

halálának 7. évfordulójára.

„A temető kapuja szélesre van tárva,
Útjait naponta sok-sok ember járja.
Van, aki virágot, mécsest visz kezében,
Olyan is, ki bánatot visz szomorú szívében.
Hét éve már, hogy ezt az utat járjuk,
Megnyugvást lelkünkben soha nem találunk.
Sírod előtt állunk, talán Te is látod,
Körülötted van ma is szerető családod.
Eljöttünk újra tisztelni Téged,
Szívünkben hordjuk örök emlékedet.
Te voltál nekünk a biztató remény,
Nehéz napjainkban is az utat mutató fény.
Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul,
Szemünkből a könny naponta kicsordul.
Tudjuk, hogy csodára hiába várunk,
Nyugodjál békében, szívünkből kívánjuk!”
Szerető családod

halálának 25. évfordulójára!
„Nélküled szomorú üres a házunk,
Most sem hisszük el, hogy hiába várunk.
Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek,
Mi tiszta szívből szeretünk, nem feledünk téged.”
Szerető szüleid és testvéreid
Emlékezés

BORBÉLY SÁNDOR
halálának 10. évfordulójára.

„Csillag volt, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de a szívünkben él, s örökre ott marad.”
Fájó szívvel emlékezünk

Emlékezés

Emlékezzünk

TÓTH LÁSZLÓ

Héda János

halálának 1. évfordulójára.

„Csak az hal meg akit elfelejtenek,
Örökké él kit nagyon szeretnek”
Szerető családja

halálának 5. évfordulójára!

„A halál gyógyíthatatlan sebeket hagy maga után,
a szeretet emlékeket,
amiket senki nem vehet el tőlünk.”
Szerető felesége és családja

Emlékezés

VIRÁG ISTVÁNNÉ
RUSAI IBOLYA

Emlékezés

MEZEI FÉLIX

halálának 1. évfordulójára.

halálának 20. évfordulójára.

„Látogatlak Téged kint a temetőben,
nevedet olvasom egy lecsiszolt kőben,
hangodat hallom, ha játszik a tudatom,
lelkedet, míg élek, magamban hordozom...”
Szerető családja

„Csupa jóság volt a lelked, a szíved csupa szeretet.
Örömöd is abban lelted, ha a másikat segítetted.
Elfeledni soha nem fogunk, Szívünkben élni fogsz,
Velünk vagy míg meg nem halunk.”
Szerető családja

Gyógymasszázs
és tangentoros kezelés
Jászfényszarun
Örömünkre szolgál, hogy 2016. januártól az Egészségházban az
ellátások sora gyógymasszázzsal és víz alatti sugármasszázzsal, azaz
tangentoros kezeléssel bővül.
A kezeléseket szakorvosi /reumatológiai, ortopédiai/ beutalóval lehet a helybélieknek igénybe venni személyes vagy telefonos egyeztetés
után.
Takácsné Szaniszló Krisztina gyógymasszőr mester végzi az ellátást,
aki sok évi tapasztalattal jött a településre.
A közös együttműködés reményében szeretettel várja kedves leendő
betegeit.
Takács Attiláné

Takácsné Szaniszló Katalin munka közben

Anyakönyvi hírek – November
SZÜLETTEK: Hornyák Nimród (Berényi Cintia), Molnár Emília
(Demeter Beatrix), Nagy Alexia Amarilla (Nagy Erzsébet), Pethő Áron
(Torda Noémi), Rózsa Patrik (László Dzsenifer).

HázasságkötÉS nem volt.
ELHUNYTAK: Farkas Nándorné Sőregi Piroska (82), Mazács Miklósné Cserháti Rozália (92).
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Orient – Két világ a síneken

60. házassági évforduló

„…És ha elindulok, mindent itt hagyok, de ott mi vár, de ott ki vár, egy
más világ, milyen világ…” Motoszkál fülemben most is a dal, melyet a
csodás hangú Gubik Petra énekelt a
Gödöllői Művészetek Házában, ahová
november 13-án egy busznyi jászfényszarui – köztük az iskola és az
óvoda jó néhány pedagógusa – érkezett izgatottan, hogy onnan vonattal utazzunk tovább a legendás Orient Express fedélzetén. Utunk
egészen Párizstól Isztambulig tartott.
Az ORIENT show egy nagy utazás, virtuóz zenében, táncban, dalban elmesélve. Egyfelől ez egy európai népek zenei- és tánckultúráját
felvillantó könnyed utazás, másrészt viszont sokkal több is annál: hisz
Zimonynál mégiscsak ledőlt a híd 1914-ben, és a háború is kitört.
Vajon miért dőlnek le a hidak, vajon még meddig törnek ki a háborúk? – kérdezi a rendező két rövid felvonásban a színház teljes eszköztárának hadba hívásával, s olyan briliáns zenészekkel, mint a Talamba
Ütőegyüttes, az Unger Balázs vezette CimbaliBand, olyan kiváló énekesekkel, mint Gubik Petra és Vasvári Csaba, és olyan eszméletlen
táncosokkal, mint a Fricska Táncegyüttes tagjai és a békéscsabai Jókai
Színház táncosai. Látványos képekben tárult elénk a 19. és 20. század
Európájának története, mely amellett, hogy magával ragadott és elvarázsolt, azt hiszem igen aktuális gondolatokat ébresztett bennünk a
napjainkban zajló háborús történésekkel kapcsolatban.
Fantasztikus élmény volt ez az előadás, másfél órányi valódi kikapcsolódás. Csak ajánlani tudom.
További információ a www.muza.hu weboldalon található.
Jáger Adrienn

Gergely Emánuel és felesége, Erdélyi Rozália november 19-én ünnepelte 60. házassági évfordulóját. Ebből az alkalomból sok szeretettel
köszöntik őket lányuk, vejük és unokáik!

Sakk-klub felnőtteknek
Minden kedden 17 órakor várjuk a sakkozni szeretőket a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár emeleti termébe.  Sárvári Róbert
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Üzletek Jászfényszarun: Új fehérnemű bolt nyílik helyben?
Jászfényszaru városközpont értékmegőrző megújítás akcióterületi tervében (2011. február) közzétett, a lakosság körében végzett kérdőíves igényfelmérés szerint
a harmadik legtöbb (119) voksot 14%-kal az üzletek fejlesztése kapta, és ezt erősítik meg a DAJKÓKER 2014-es és 2015-ös évben végzett közvélemény kutatásai is.
Tekintettel arra, hogy a DAJKÓKER célja egy emberközpontú helyi vásárlói kultúra megteremtése a szépség, divat, ajándék és szezonális termék szükségleteinek minél
nagyobb szintű helyben történő színvonalas kielégítése érdekében, így a 2011-ben nyílt bolt dinamikus fejlődésének 2016-os mérföldköveként egy új fehérnemű
boltrész megnyitására kerül sor. Tehát új fehérnemű szaküzlet nyitása nem várható, de egy új fehérnemű boltrész megnyitása viszont igen, mellyel a helyi lakosok még
Dajkó György ügyvezető és Janik Anita üzletvezető
nagyobb segítségére kívánnak lenni. Ezen örömteli hír megosztásával kíván békés ünnepeket a DAJKÓKER.

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.

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk
vásárlóinknak!
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig

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

ügyvédi tevékenységet folytatok.
Dr. Tóth Zoltán – ügyvéd – Telefon: 06-20/544-5206

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag boldog új évet kíván
Jászfényszaru lakóinak

HIGH-SCHOOL PAPÍR-ÍRÓSZER
Jászfényszaru, József A. u. 6.
Kezdje nálunk az ünnepi készülődést!

a Jászfényszarui
Önkéntes Tűzoltóegyesület

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Segélyhívó szám: ......................................................................... 112
Mentők, orvosi ügyelet: ............................................................... 104
Tűzoltóság: .................................................................................. 105
Rendőrség (Jászberény):............................................................. 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru):................................... (+36) 57/422-138,
...................... mobil: (+36) 70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Palócz Gábor): ................. (+36) 30/513-3312
Egészségügyi dolgozók elérhetőségei:
Dr. Palencsár Csaba ........ (+36) 57/424-113; (+36) 30/462-7976
Dr. Kovács Terézia: .......... (+36) 57/656-681; (+36) 70/567-4335
Dr. Sáfár Csilla: ................ (+36) 57/659-727; (+36) 30/519-5616
Dr. Kocsis András: ............ (+36) 57/655-256; (+36) 30/408-3202
Dr. Kakas Tünde fogorvos: .(+36) 57/424-264, (+36) 70/550-5645
Dr. Tóth Lajos János fogszakorvos ................ (+36) 30/304-7645
TIGÁZ – hibabejelentés: ......................................... (+36) 80/300-300
Falugazdász (Nagy Gábor): ................................. (+36) 70/489-3798
Vízmű-ügyelet: ...................................................... (+36) 70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet: ............................................... (+36) 70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés: ..................................... (+36) 40/28-28-28
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon: ......... (+36) 57/950-191
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon: ............. (+36) 57/522-460
Plébánia (Jászfényszaru): .................................... (+36) 30/3460-366
Polgárőrség: ......................................................... (+36) 30/2720-611
Közterület-felügyelő:.............................................. (+36) 30/611-3479

Várjuk kedves vásárlóinkat igényes ajándéktárgyakkal,
gyönyörű csomagolóanyagokkal,
2016. évi asztali-, fali-, zsebnaptárakkal, illatgyertyákkal,
mignonos írószerekkel és kiegészítőkkel.
További kínálatunk:
nyomtatványok és táskák, amelyek
árából 10% kedvezményt adunk.
+Meglepetés ajándék,
hogy az Ön ünnepe
maradandó élmény legyen!
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni
minden kedves vásárlónknak, akiknek kívánunk
békés karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új évet!
Nyitva tartás: H-P: 8.30-17.00, Sz: 8.00-12.00
Ünnepi nyitva tartás december 1-től
VASÁRNAP IS 8.00-12.00!
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Újévi programajánló
Január
2.
16:00 Újévi koncert a művelődési házban
13. 17:30 Kitekintés – Bugyi István József grafikus kiállítása
		 megnyitója a Régi Kaszinó étteremben
23. 17:00 Petőfi-bérlet – Család ellen nincs orvosság –
		 Görbe János Színkör (Jászárokszállás)
		 zenés vígjátéka a művelődési házban
25. 12:45 Ifjúsági hangverseny – a Talamba együttes koncertje
		 a művelődési házban
30. 19:00 Iskolabál a művelődési házban
Szülők akadémiája
Február
16:00 Alsós farsang a művelődési házban
5.
6.
17:00 Petőfi-bérlet – Fiatalság bolondság – Veritas Színpad
		
(Adács) operett előadása a művelődési házban

Kezdje az új évet színházzal!
Minél hamarabb vegye meg jegyét, ha jó helyet akar!
A jászfényszarui Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár szeretettel várja a Petőfi-bérlet következő előadásaira:
· január 23. szombat 17 óra – magyar kultúra napi megemlékezés és a
Görbe János Színkör (Jászárokszállás)
Ray Cooney: Család ellen nincs orvosság
– zenés vígjáték 3 felvonásban
· február 6. szombat 17 óra – Veritas Színpad (Adács)
Eisemann Mihály – Halász Gyula: Fiatalság bolondság operett
Belépők 1.000 és 1.500 Ft-os áron megvásárolhatók a művelődési
házban (57/422-137, muvhaz@jaszfenyszaru.hu), valamint Basa Éva,
Görbe Jánosné és Lukács Pál közönségszervezőknél.
Jó szórakozást kívánunk!

Ovis meghívók
„Itt a farsang áll a bál…”
A Szivárvány Óvoda 2016. február 13-án, szombaton
délután 3-tól este 6-ig tartja farsangi mulatságát
a művelődési házban.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak
a gyerekek és az óvoda dolgozói.

Kellemes
karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag
boldog új évet kívánnak
a város minden lakójának
a Petőfi Sándor
Művelődési Ház
és Könyvtár dolgozói.
Köszönjük
Czeglédi Gabriella
karácsonyfa felajánlását,
melynek már sok gyermek
örült.
Kép és szöveg:
Dávid Ildikó

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a
MACI kiállításunkra a művelődési házba
2016. február 13-tól március 1-ig.
A kiállítás megtekinthető a művelődési ház
nyitva tartása alatt.
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