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Jászfényszaru a tradíció és az innováció városa
Boldog új évet! – hangzik el az új év fordulóján. Felvetődik a kérdés,
2015-ben az európai uniós ciklusban a Magyar Kormány célkitűhogy ennek érdekében mit tehetünk, és milyen új kihívásokra kereszéseivel összhangban a gazdaságfejlesztés feltételeinek megteremtésén
sük majd a válaszokat.
dolgoztunk a mintegy 60 ha terület ipari beruházási célterületté törtéJászfényszaru Város Önkormányzata 2015-ben az ötéves önkornő kialakításával. A hivatal már most dolgozik a folyamatosan megjemányzati ciklus első évében több fejlesztés átadását és új szolgáltatások
lenő pályázatok benyújtásának érdekében.
elindulását tapasztalhatta, melyek fenntartására, működtetésére ez évIntézményeink, kft.-nk, a Városgazdálkodás, az Önkormányzati Hiben kerül sor.
vatal dolgozói olyan szakszerű csoportokat alkotnak Jászfényszaru váVárjuk az idősek otthonának működési engedélyét, és mint többször
ros lakosainak segítő közreműködésével, amely reményt ad arra, hogy
beszámoltunk róla, a befogadható létszám megháromszorozódott. Az
folytatódik szeretett településünk fejlődése. A fejlesztési stratégiánk
idősek nappali ellátásának létszámát 30 főre kívánjuk növelni.
mottója: Jászfényszaru a tradíció és az innováció városa.
Az egészségcentrumban igénybe
Ennek jegyében mutatjuk be
vehető a gyógymasszázs, a fizioköltségvetésünket 2016. március
terápia. Helyben lehet vérvételre
2-án közmeghallgatás keretében
jelentkezni, és folytatjuk a szűrő16.30 órakor a Városháza dísztervizsgálatokat is. Az egészség megmében, melyet megtisztel részvéteremtése, megtartása, a biztonság
telével Pócs János országgyűlési
továbbra is kiemelt cél az önkorképviselőnk is. Ezt megelőzően
mányzat munkájában, mint aho15.00 órától fogadóórát tartunk a
gyan lakosaink támogatása, akikVárosházán a kis tárgyalóban. Felnek munkáját a start közmunka
hívjuk a lakosság figyelmét, hogy
program keretében kívánjuk bizészrevételeiket, javaslataikat juttastosítani. Ezáltal a helyben termelt
sák el hozzánk a jaszfenyszaru1@
áruk piaci megjelenését is fokozni
vnet.hu e-mail-címre vagy a 06szeretnénk. Az egészség egyik zálo57/520-109-es telefonszámra, ilga az egészséges élelmiszer.
letve az 5126 Jászfényszaru, SzaAz oktatást, kultúrát újabb köbadság tér 1. postai címre, hogy
zösségi tér szolgálja a Szent Erköltségvetésünk készítése során
zsébet közösségi ház átadásával, és
azokat figyelembe vehessük.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester. Fotó: Dobák Bettina
mellette tovább fejlesztjük a zöld
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
felületeket. A szabadtéri prograa közmeghallgatás keretében Varmok helyszíneinek növelése reméljük, jótékony hatással lesz a helyi
ga Ferencné Both Emília bankszakember, a Pénzügyi, Ügyrendi Bitársadalmi fejlődésre.
zottság tagja szakmai előadást fog tartani a közismert nevén CSOK
Egészséges társadalom csak úgy fejlődhet, ha a gyermekeinknek
programról, a lakáshoz jutás feltételeiről.
olyan oktatási helyszíneket biztosítunk és olyan nevelést a szülőkkel és
Végül itt köszönöm megértő türelmüket, a 2015. évben tanúsított
nevelőkkel együtt, ahol természetes igény jelentkezik az idegen nyelsegítő, konstruktív észrevételeiket, melyet az útépítések, felújítások
vek elsajátítására, a tudás megszerzésére, a becsületes munka tisztelesorán kifejtettek, melynek megvalósításához a Magyar Kormány kéttére, amely lehetőséget teremt arra, hogy egészséges jövőkép alakuljon
milliárd forintot biztosított Jászfényszaru részére.
ki az ifjúságban. Ezt szakmai képzésekkel, együttműködéssel kívánjuk
Győriné dr. Czeglédi Márta
támogatni.
polgármester

Meghívó
Jászfényszaru Város Önkormányzata 2016. március 2-án (szerdán) 16.30 órakor a Városháza dísztermében közmeghallgatást tart, melyre
tisztelettel meghív minden jászfényszarui lakost.
A közmeghallgatás napirendje: · Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési és fejlesztési elképzeléseinek bemutatása
		
· Tájékoztatás a Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) szabályairól
A közmeghallgatás előtt 15:00 órától
a Városháza tanácstermében fogadóórát tart Pócs János országgyűlési képviselő és Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester.
Várjuk a lakosság előzetesen eljuttatott kérdéseit és észrevételeit a jaszfenyszaru1@vnet.hu email címre vagy írásban a titkárság részére megküldeni!
Tisztelettel várjuk az érdeklődő lakosokat az Önkormányzat fórumaira!
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2015. év december
hónapjában hozott önkormányzati döntéseit az alábbiakban foglalom össze az
érdeklődő olvasóknak.

Dr. Voller Erika jegyző
2015. december 1.
Az önkormányzat napirendjeinek megtárgyalását megelőzően dr. Gócza Tamás, a
Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal helyettes
vezetője köszöntötte az ülés résztvevőit, és
rövid tájékoztatást nyújtott a nemrég hivatalosan is megnyílt jászberényi Kormányablak
működéséről, ügyfélfogadási rendjéről.
A képviselő-testület a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 39/C. § 2016. január
1-jével hatályba lépő módosításában megfogalmazott mentességek, kedvezmények nyújtásával kapcsolatosan a helyi iparűzési adóról szóló rendeletét felülvizsgálta, különös
tekintettel a helyi háziorvos vállalkozók részére nyújtható adókedvezmény lehetőségét illetően, és a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda véleményét figyelembe
véve döntött a rendelet módosításáról.
Jóváhagyták az új parókia közösségi terének berendezési, felszerelési tárgyai beszerzését egyszeri 530 E Ft-os keretösszeggel,
mely összeget az önkormányzat 2015. évi
költségvetésében különítettek el.
Elfogadták a Jászfényszarui IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola berendezési, felszerelési,
szakmai anyagok beszerzését egyszeri 523
E Ft-os keretösszeggel. Egyben elrendelték,
hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésében előirányzat módosításként kerüljön
átvezetésre a keretösszeg.
Döntöttek arról, hogy a Gamesz állományából a Jászfényszarui IV. Béla Katolikus
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola részére biztosításra kerül 1 fő takarító, illetve 1 fő karbantartó, aki az Idősek
Otthona karbantartásáért is felel, melynek
fedezetét a Gamesz 2015. évi költségvetése
biztosítja. Egyben elrendelték, hogy a 2016.
évi költségvetésben a személyi előirányzatban kerüljön megtervezésre.
Az iskola részére 11.800.000 Ft működési támogatást állapítottak meg, a testület

egyben felhatalmazta a polgármestert az Egri
Főegyházmegyével támogatási megállapodás
aláírásra.
A képviselő-testület támogatta, hogy a
Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási
Bizottság feladatai közül a civil kapcsolati
feladatok ellátását civil kapcsolati tanácsnok
önálló tanácsnoki feladatkörben lássa el.
A képviselő-testület civil kapcsolati tanácsnoknak Szabó László képviselőt bízta
meg. Egyben elrendelte, hogy ezen döntés az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló helyi rendeletében módosításként kerüljön átvezetésre.
A „Jászfényszaru városban lévő szennyvíztisztító telep bővítés elvi vízjogi engedély megújítása” tárgyú eljárás nyertes
ajánlatevőjének a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft.-t jelölték ki, elfogadva ajánlatát bruttó 762.000 Ft összegben. Ezen
összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítja.
A Jászfényszaru Városi Sporttelepen lévő
fedett sportpálya üzembe helyezéséhez
szükséges eszközök, sporteszközök beszerzésére, beépítése tárgyú eljárás nyertes ajánlattevőjeként az Afzélia Kft.-t jelölték ki
az ajánlatban szereplő bruttó 1.767.078 Ft
figyelembe vételével.
A képviselő-testület értékelte a polgármester 2015. év II. felében végzett kimagasló
munkáját, melynek elismeréséül jutalomban
részesítették.
2015. december 9.
A képviselők döntöttek a Közbeszerzési
Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve
a Hajtató területén lévő „A” Raktár tetőszerkezetének felújítására ajánlattevők kijelöléséről.
A testület rendeletet alkotott a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Elfogadták a 2015. évi költségvetés I-III.
negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót,
valamint a Jászfényszaru Önkormányzatának
2016. évi várható pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót.
Megtárgyalták és jóváhagyták az intézmények előirányzati többletigényét az előterjesztésnek megfelelően.
Elfogadták a Jászfényszaru Város Önkormányzata pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
szóló tájékoztatóját az előterjesztésnek megfelelően.
Határozatot hoztak a GAMESZ Tisza
Bross Audit Kft. által végzendő könyvvizsgálati feladat pénzügyi fedezetének
biztosításáról, melyre bruttó 2.312 ezer Ft
keretösszeget hagytak jóvá a 2016. évi költségvetés terhére.
Döntöttek a közfoglalkoztatási programban dolgozó közfoglalkoztatottak természetbeni juttatásához szükséges forrás
biztosításáról a város 2015. évi költségvetésének terhére.

Rendeletet alkottak a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
A Jászfényszaru, 3106. J. út 10+861–
17+858 kmsz. közötti felújítási munkáival
kapcsolatos tartalékkeret felhasználásáról
döntöttek 2.006.324 Ft összegben a műszaki ellenőr jóváhagyásával a szerződött kivitelező a Colas Út Zrt. részére.
Ezt követően művelési ág változási vázrajz
készítésének jóváhagyásáról, és külterületi
földterületek műszeres geodéziai kitűzésének jóváhagyásáról hoztak határozatokat
az erre vonatkozó árajánlatok elfogadásával
egyidejűleg.
Elfogadták a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi
munkatervét az előterjesztésnek megfelelően.
Határozatot hoztak a helyi gazdasági és
társadalmi igényeket szolgáló humánerőforrás fejlesztés feladatainak koordinálására, forrás biztosítására.
A Deák F. u. 1/A. szám alatti ingatlanon
a garázssor építési munkáival kapcsolatos
tartalékkeret egy részének felhasználását
hagyták jóvá a műszaki ellenőr javaslatára
645. 067 Ft összegben a kivitelező BORBÉLY-ÉP Kft. részére.
A testület elfogadta a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár céltartalék felhasználására vonatkozó kérelmét, és úgy
döntött, hogy az intézmény szék- és eszközbeszerzésére vonatkozóan engedélyezi
a 2015. évi költségvetésben elkülönített
7 M Ft-os céltartalék felhasználását.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete
felhatalmazta a GAMESZ-t a fénymásoló
gépek bérleti díjának egy összegben történő
kifizetésére, melyhez a szükséges 850.000 Ft
+áfa összeget biztosította.
Zárt ülésen a vételre felajánlott Tavasz u. 2.
szám alatti ingatlan megvásárlásáról döntöttek 1.000.000 Ft vételár ellenében.
A képviselő-testület egyben felhatalmazta a
polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
A képviselő-testület a beruházási célterületté nyilvánított ingatlanok értékesítésére
vonatkozóan jóváhagyta a pályázati kiírást, valamint – annak mellékletét képező
nyertes pályázóval – megkötendő adásvételi
szerződés tervezetét.
2015. december 16.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatára a képviselő-testület a Hajtató területén
lévő „A” Raktár tetőszerkezetének felújításához nyertes ajánlattevőként a BORBÉLYÉP Kft.-t jelölte ki az ajánlatában szereplő
bruttó 2.499.662 Ft figyelembe vételével.
Egyben felhatalmazták Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy a BORBÉLY-ÉP Kft.-vel kösse meg a vállalkozói
szerződést. Döntöttek az óvoda, bölcsőde,
tanuszoda ütemezett tervezéséhez ajánlattevők kiválasztásáról.
(folytatás a 3. oldalon)
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 2. oldalról)
A képviselő-testület felkérte Győriné dr.
Czeglédi Mártát arra, hogy gondoskodjék
a vonatkozó tervezési program elkészítéséről, az ajánlatok beszerzéséről.
A képviselő-testület megtárgyalta az átalánydíjas szerződések felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést, mely alapján döntött:
· a Hornyák Wohnbau Kft. műszaki ellenőri tevékenységéről szóló szerződés meghosszabbításáról,
· közbeszerzési tevékenységre kiírt pályázat elbírálásáról, a közbeszerzési tanácsadásra vonatkozó szerződés meghosszabbításáról,
· a műszaki tanácsadás tárgyában kötött
szerződés felmondásáról,
· a Trió- Média Jászberény Kft. műsorszolgáltató tevékenységéről szóló szerződés
meghosszabbításáról,
· a Gyöngytel Kft. kamerarendszer karbantartói tevékenységéről szóló szerződés
meghosszabbításáról,
· Krajcsné Dezsőfi Katalin pénzügyi tanácsadói tevékenységéről szóló szerződés
meghosszabbításáról,
· az ügyvédi tevékenység tárgyában kötött
szerződés felmondásáról,
· informatikusi tevékenység végzéséről,
· az esélyegyenlőségi referensi feladatokra
kötött szerződés meghosszabbításáról.

A képviselő-testület elfogadta a Jászfényszaru Város Helyi Fenntarthatósági Tervét
(Local Agenda 21).
Határoztak az „Ünnepi kötet a Jászságról
Bathó Edit tiszteletére” című könyv támogatásáról.
Jóváhagyásra került a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi ellenőrzési terve.
Határozatot hoztak arról, hogy Jászfényszaru
Város Önkormányzata az időskorúak nappali intézményi ellátásának feltételeit a Jászfényszaru, Tompa Mihály út 7. szám alatti
önkormányzati intézményben alakítja ki.
Döntöttek a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás forgóeszköz hitelének
meghosszabbításáról, valamint a KEOP1.1.1/C/13-2013-0011 kódjelű „Hatvan és
környéke hulladékgazdálkodási rendszerének
fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című pályázatok keretében készített fenntarthatósági
terv jóváhagyásáról.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta Jászfényszaru
Város polgármesterét, hogy a társulás társulási tanács tagjaként Jászfényszaru Város
Önkormányzata képviseletében a soron
következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatoknak megfelelően szavazati jogát
gyakorolja.
A képviselő-testület a Fényszaruiak Baráti Egyesülete részére 200 E Ft támogatást
biztosított annak érdekében, hogy Szabó
Krisztina CD kiadását támogatni tudják.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közétkeztetési szolgáltatás
biztosítására a Vágó és Társa Bt.-vel 2013.
december 19-én megkötött szerződést

2016. január 1. napjától 2016. december
31. napjával meghosszabbította.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, és a Gamesz vezetőjét, hogy a
közétkeztetési szerződés meghosszabbításáról szóló módosítást aláírja.
A testület a Nagyiskola vagyonvédelmi
rendszerének fejlesztésére 300.000 Ft-ot
különített el.
Zárt ülésen Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester szóbeli tájékoztatást adott a
beruházási célterület kialakításával kapcsolatos aktuális helyzetről.
2015. december 28.
A két ünnep között megtartott rendkívüli
zárt ülésen a képviselő-testület első napirendjeként a beruházási célterületté nyilvánított ingatlanok értékesítésére vonatkozóan kiírt pályázati felhívására beérkezett
pályázatot elbírálta, és egyhangúlag döntött a 1908/2015 számon „pályázati felhívás ingatlanok értékesítésére” tárgyában
közzétett pályázat nyertes ajánlattevőjének
kiválasztásáról.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az
Ajánlattevő kérelmének – mely szerint a
pályázat tárgyát képező ingatlanokat telekalakítási eljárást követően kívánja megvásárolni
– helyt adott, és felhatalmazta a polgármestert a feltételek teljesülését követően az
előszerződés, majd az ingatlanok telekalakítási eljárását követően az adásvételi szerződés megkötésére.
A soron kívüli zárt ülés második napirendje keretében döntöttek a Bercsényi út
2/B 8. sz. lakás bérleti jogára kiírt pályázati felhívás nyertes ajánlattevőjének kiváDr. Voller Erika jegyző
lasztásáról.

Átadták a sportsátrat
Tavaly december elején került átadásra a
sportsátor. Matécsa László tornatanárt kérdeztem a használat kezdeti tapasztalatairól:
Nagyon-nagyon régóta nem volt ilyen hiánypótló eszközfejlesztésre lehetőség, mint amire
most a sátorépítés kapcsán lehetőség nyílt.
Az átadáskor a MONDO tíz kézilabdát hozott ajándékba, ezt követte az önkormányzat
felszerelésvásárlása 1.767.000 Ft értékben: 20
db új öltözőpad, 2 db sárrázó szőnyeg, krikett
alátétes műfű bejáró szőnyeg 36 m, kézilabdakapukat és kiskapukat, magasugró dombot,
60 db sportbóját, koordinációs létrát, zárt
szekrényeket, 24 db szivacs- és gumilabdát
kaptunk. Illetve az Afzélia Kft. részéről Péter
Ferenc több mint 230.000 Ft értékben szerelt fel védőhálót, és támogatta a sporteszköz
beszerzést. Délelőttönként 3 tornatanárral
felváltva jönnek a gyerekek két dupla óra keretében, ahol tágas, kényelmes körülmények
közt lehet pörgős órákat tartani. A nagyobb
térben jobban meg lehet mozgatni az fejlődő szervezeteket, atlétikai feladatokhoz is van

megfelelő tér, és jut lehetőség a labdajátékok
közben is komoly erőfeszítésekre. Köszönjük
ezt az összefogást, és az önkormányzat jelen-

tős fenntartó támogatását, amivel befűti a
gyerekek számára naponta a sátrat.
Lejegyezte Fáy Dániel
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A Jászberényi Járási Hivatal – tények, adatok, elérhetőségek
•
•
•

•

•

Székhelye: Jászberény, Szabadság tér 16.
A székhelyen működő szervezeti egységek:
Kormányablak Osztály, Hatósági Osztály
Ügyfélfogadási idő
(Gyámügyi Osztály, Hatósági Osztály):
Hétfő:
08.00 – 18.00,
Kedd:
nincs ügyfélfogadás,
08.00 – 16.00,
Szerda:
Csütörtök: 13.00 – 16.00,
Péntek:
08.00 – 12.00
Intézhető ügyek a teljesség igénye nélkül:
· Okmányirodai feladatok: személyi
adat – és lakcímnyilvántartás, személyi
igazolvány ügyintézés, egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek, útlevél-igazgatás, közlekedésigazgatással kapcsolatos ügyintézés, vezetői engedéllyel
kapcsolatos ügyek, diákigazolvány
készítéssel kapcsolatos feladatok, mozgássérültek parkolási igazolványával
kapcsolatos ügyek, ügyfélkapu regisztráció.
· Szociális igazgatási feladatok: időskorúak járadéka és ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata, folyósítása,
alanyi és normatív alapon járó közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása, egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság megállapítása, erről
hatósági bizonyítvány kiállítása, hadigondozotti ügyekben az első fokú hatósági jogkör gyakorlása.
A Jászberényi Járási Hivatal további
osztályai (illetékességi területük – a Jászberényi Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya
kivételével – az egész Jászságra kiterjed):

· Jászberényi Járási Hivatal Gyámügyi
Osztály (Jászberény, Szabadság tér 16.
Tel:57/795-006)
· Jászberényi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály (Jászberény, Ady E. u. 34.
Tel: 57/500-020)
· Jászberényi Járási Hivatal Földhivatali Osztály (Jászberény, Ady E. u. 34.
Tel: 57/411-346, 57/411-456)
· Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (Jászberény, Jásztelki
u. 16. Tel: 57/506-660)
· Jászberényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (Jászberény, Lehel Vezér tér 9. II. em. Tel: 57/501-490)
• Kormányablakok:
Jászberény, Szabadság tér 16.,
Jászfényszaru, Szabadság tér 1. illetve
Jászárokszállás, Árpád tér 1.
• Nyitás:
Jászfényszaru: 2014. február 10.
illetve
Jászárokszállás: 2014. március 27.
• Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:
07.00 – 17.00,
Kedd:
08.00 – 16.30,
Szerda:
08.00 – 16.30,
Csütörtök: 08.00 – 18.00,
Péntek:
08.00 – 15.00
· Előzetes telefonos időpontfoglalás már
nem szükséges!
· Jászárokszálláson és Jászfényszarun 16
óra után a posta nyitva tartása miatt
már csak bankkártyával történő fizetésre van lehetőség!

Tájékoztatás
lakossági adatgyűjtésekről
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Jászfényszaru településen a KSH elnöke által 2016. évre engedélyezett
önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt hajt végre,
a korábbi évek gyakorlata szerint.
A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP)
szerintinyilvántartási száma és megnevezése az alábbi:
„1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei”
„1942 A lakosság utazási szokásai”
Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek Kft. igazolván�nyal ellátott kérdezői végzik.
A felmérésben részt vevő háztartások címét matematikai-statisztikaimódszertani alapokon véletlenszerűen választották ki.
A válaszadás nem kötelező, ugyanakkor pl. a munkaerő-felmérés információin alapul a foglalkoztatottság, a munkanélküliség nemzetközi
standardoknak megfelelő mérése.
A háztartási költségvetési és életkörülmény felvétel ad lehetőséget
többek között a jövedelmek háztartási jellemzők szerinti vizsgálatára.
Az előbbiek nélkülözhetetlenek a társadalmi jellemzők feltérképezésében.
Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történnek, és az adatok
csak összesített formában kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatokat
bizalmasan kezelik, azok mások számára nem hozzáférhetőek.
A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon 8.00 és 16.30
óra között a 06-1/487-4351 telefonszámon adnak felvilágosítást.

• Intézhető főbb ügytípusok:
· az okmányirodai feladatkörök – papír
alapú hiteles tulajdoni lapmásolat szolgáltatás iránti kérelem,
· az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat
iránti kérelem,
· építési engedélyezéssel kapcsolatos
ügytípusok,
· nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés,
· anyasági támogatásra való jogosultság
megállapítása iránti kérelem,
· Társadalombiztosítási Azonosító Jelet
igazoló hatósági igazolvány (TAJ
· kártya) iránti kérelem,
· fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem,
· aktív korúak ellátása iránti kérelem,
· állampolgársági ügyek,
· időskorúak járadéka megállapítása
iránti kérelem,
· alanyi ápolási díj megállapítása iránti
kérelem,
· alanyi és normatív közgyógyellátás
megállapítása iránti kérelem,
· rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása
iránti kérelem,
· terhességi-gyermekágyi segély iránti
kérelem,
· gyermekgondozási díj iránti kérelem,
· születés bejelentése és anyakönyvezése,
· haláleset bejelentése és anyakönyvezése,
· cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásról tájékoztatás.

Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást.
Kérjük, és köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, mellyel
hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához.

Figyelemfelhívás
vízkárok megelőzése
Az elmúlt napokban tapasztalt intenzív havazás, esőzés során
jelentős mennyiségű csapadék hullott a megyében. A hó olvadása miatt fokozottan telítődnek a vízelvezető árokrendszerek,
ezért felhívjuk a figyelmet, hogy még idejében végre kell hajtani
a szükséges karbantartási munkálatokat. Ha az átereszek jéggel
tömődnek el, akkor a vízelvezető-rendszerek nem tudják betölteni
funkciójukat.
Gondot okozhat az árokrendszerben a víz útjába kerülő bármilyen
akadály, ami meggátolja a víz elfolyását, vagy felduzzasztja azt. Ilyen
esetekben a környező kertekben vagy akár lakóházakban is kárt tehet a víz. Jelenleg az átereszekben megrekedt, úgynevezett jégdugók,
nagyobb jégtorlaszok akadályozhatják az elfolyást. Ez a probléma
belterületeken és a termőföldeken is megjelenhet, és fokozza a belvízveszélyt!
A katasztrófavédelem felhívja az ingatlantulajdonosok, a gazdák
és a fenntartók figyelmét, hogy az átereszek tisztítása olyan aktuális
feladat, amelynek elmulasztása az ingatlanokban vagy a gazdaságban
komoly károkat okozhat.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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Új fenntartás, új működtetés, új iskolavezetés
Beszélgetés Lovászné Török Magdolna iskolaigazgatóval
Korábban hírül adtuk, hogy az Egri Főegyházmegye mind működtetés, mind pedig fenntartás tekintetében átvette a jászfényszarui általános iskolát, s a 2015/2016-os tanévet az intézmény mint katolikus
iskola kezdte meg IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néven. 2015. szeptemberi lapszámunkban közzé tettük
az új iskolaigazgató tanévnyitó beszédét, amelyben olvashattunk az
iskolát érintő fontosabb szervezeti és személyi változásokról. Kíváncsiak voltunk, hogyan alakult az iskola élete az új kezdet után, mik a
tapasztalatok négy hónap elteltével.
Kérdéseinkre Lovászné Török Magdolna iskolaigazgató válaszolt,
akit először a pályázatával kapcsolatban kérdeztünk.
Mi motivált, amikor megpályáztad az igazgatói állást?
A döntésben több tényező motivált: a tanítás szeretete, a tanítványok
tisztelete, a bizonyítási vágy a szakmai és emberi képességeimet illetően. Ezek és a több évtizedes aktív közéleti munkám során gyűjtött tapasztalatok birtokában, alapos megfontolás után döntöttem úgy, hogy
megpályázom a jászfényszarui általános iskola igazgatói tisztségét.
Miben lett más ez az iskola, mint ahol 28 évig tanítottál? Mik az
elvárások, milyen célokat fogalmaztál meg?
Elöljáróban szeretném elmondani, ebben az iskolában végeztem
általános iskolai tanulmányaimat. Tisztelettel és szeretettel gondolok
azokra a pedagógusokra, akik példamutatásukkal a pályámon elindítottak. 28 évvel ezelőtt ebben az intézményben kaptam lehetőséget
elhivatottságom és szakmai tudásom bizonyítására, itt találtam segítő
szándékú kollégákra, munkatársakra. Hálával tartozom nekik.

Január 6-án Gábor atya megszentelte az iskola mindkét épületét
Fotó: Bója Kovács Andrea
Városunknak olyan intézményre van szüksége, amely a fejlődés mellett a partnerelvárásoknak is megfelel, és alkalmazkodik a társadalmi
elvárásokhoz, a tanulók, a szülők és a fenntartó igényeihez.
Kihívásnak tekintem azt, hogy a település társadalmi és gazdasági
követelményei által megfogalmazott célokat megvalósítsam az intézményben a II. Vatikáni Zsinat Gravissimum Educationis deklarációjának a keresztény nevelésről szóló javaslatainak megfelelően, összhangban a KPSZTI (Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési
Intézet) oktatásirányítási mechanizmusaival. Tisztában vagyok azzal,
hogy megvalósíthatósága a magas szintű szakmai munkától, a fenntartó és működtető anyagi finanszírozásától és a pályázati úton történő
forrásbővítéstől is függ.
Egy jó iskolához nélkülözhetetlen a jó tantestület, amelynek minden
tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a tevékenységet, amelyhez

legjobban ért, és megfelelő feladatmegosztással lehetőséget kap arra,
hogy képességeivel a csapat aktív, segítő és alkotó tagja legyen.
Hiszem, hogy a jelenlegi tantestület és az adminisztratív dolgozók
színvonalas alkotó, segítő munkája, a technikai dolgozók szorgalma
garancia a továbbfejlődésre.
Egy egyházi fenntartású iskola vezetőjeként nem lehet fontosabb célom, mint tartással teli, tiszta lelkű, művelt, valódi tudással rendelkező
fiatalok nevelése. A keresztény szellemű nevelés megteremti a szeretet
légkörét az iskolai közösségben, segíti a fiatalokat abban, hogy személyiségük kibontakozzék a nevelés és az oktatás szoros egységében. A
katolikus iskola azért tanít és nevel, hogy belülről alakítsa az embert,
mert minden tudás, mely mögött nem áll biztos erkölcsi háttér, holt
tudássá lesz. Az iskolai tantárgyak elsajátítása mellett megtanulják,
mennyire nélkülözhetetlen a szeretet, az együttérzés, az igazság és a
megbocsátás.
Ezt a kihívást csak szakmai felkészültséggel, elszántsággal, teherbírással, intézményfejlesztési stratégiával rendelkezve, konfliktus felvállalásával, személyes példamutatással, valamint támogató közösségi
háttérrel lehet felvállalni. A keresztényi értékek elmélyítése, a szeretet
és összetartozás légkörének erősítése az egyik legfőbb célja az idei tanévnek.
Hogyan valósul ez meg a gyakorlatban?
A rendszeres tanórai hitoktatás lehetőséget ad a hitbéli ismeretek
megismerésére, elmélyítésére. Az Istennel való mélyebb kapcsolat
kialakulását a vallásos ünnepeken, az évfolyammiséken, az eddigi
két kötelező szentmisén való részvétel segítette elő. A tanulók szinte
azonnal elfogadták a napot kezdő és napot záró imádságot, az étkezés
előtti és étkezés utáni imát. A karácsony előtti lelki napokon mélyebben tudtunk felkészülni. Az adventi időszak reggeleit az iskolarádió
segítségével és a most alakult kis kórus közreműködésével, dallal,
pedagógusaink által előadott szép adventi történetekkel, imával igyekeztünk meghitté varázsolni. Gábor atya, ígéretéhez híven nekünk,
pedagógusoknak is havonkénti rendszerességgel tart teológiai, vallásfilozófiai előadást. Szeptemberben meghívást kapott tantestületünk a
jászfényszarui egyházközség tagjaitól a Szent Gellért tiszteletére bemutatott misére és ismerkedésre, mi pedig karácsonyi beszélgetésre és
vacsorára vártuk nagy szeretettel városunk és egyházunk képviselőit.
Fontosnak tartom, hogy kollégáim osztozzanak a keresztény világlátásban, és vállalják a növendékek keresztény szellemű formálását. Életük összhangban álljon az általuk és az iskola által képviselt értékekkel.
Tiszteletben tartom önálló véleményüket, javaslataikat, javító szándékú kritikai észrevételeiket. Munkatársaim aktívan támogatják az iskola
céljait. Együttműködésünket az egymás iránti kölcsönös bizalom és
tisztelet jellemzi. A tanév céljait, programjait közösen terveztük és alkottuk meg. Minden kolléga igyekezett olyan feladatot vállalni, ami
testhezálló és motiváló a számára. A keresztényi értékrendnek megfelelően valósítjuk meg a mindennapokat. Szerteágazó, új feladatokkal,
programokkal, eseményekkel és örömteli, megható pillanatokkal teli
félév áll mögöttünk. Igyekeztünk jó úton járni. A jobb kezeim az igazgatóhelyettesek (Nádudvariné Jáger Judit és Kovács Lászlóné) és az
ő meghosszabbított kezeik, a munkaközösség vezetők (Ézsiásné Róka
Mária, Tóth Sándorné, Bakóné Koczka Katalin, Czeglédi Dóra), akik
nagyon aktívak és eredménycentrikusak.
Mik a tapasztalatok a gyerekek körében, milyen az iskola-család
kapcsolat? Hogyan gazdálkodik az iskola a megváltozott viszonyok
közepette?
A gyerekekben ma nagy a feszültség, a türelmetlenség, a mások
felé megnyilvánuló agresszivitás. Ez ellen naponta küzdünk. Ahhoz,
hogy oktató munkánk hatékony legyen, meg kell teremtenünk azt az
(folytatás a 6. oldalon)
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Új fenntartás, új működtetés, új iskolavezetés
Beszélgetés Lovászné Török Magdolna iskolaigazgatóval
(folytatás az 5. oldalról)
együttműködő, elfogadó légkört, amelyben a tanítás-tanulás folyamata megvalósulhat. Tudnunk kell, hogy csak a tanulói együttműködés megteremtésével lehet oktatási tevékenységünk eredményes
és sikeres. Így először nevelnünk kell, emberi, erkölcsi értékeket kell
közvetítenünk, képessé kell tennünk tanulóinkat a közösségben való
együttműködésre. Mindezt türelemmel, szeretettel, fegyelmezéssel
és biztatással. A pozitív minták megerősítése, az együttműködési
és szociális kompetenciák erősítése, fejlesztése, önismeret, reális
énkép kialakításának elősegítése elsődleges feladatunk. Sikere elsősorban folyamatos, következetes, összefogásra épülő, egységes elvárások alapján működő pedagógiai tevékenységtől, oldott, feszültségmentes, szeretetteljes iskolai légkörtől függ.
Hiszem, hogy az igazi erkölcsi nevelés elsősorban a családhoz köthető, de miután e területen is jelentkeznek hiányosságok, főként morális szinten, ezért az iskolának is feltétlenül fel kell vállalni az ehhez
kapcsolódó feladatokat.
A ma fiataljait – akik a számítógép, tablet, okostelefon, internet világában nőnek fel – nem lehet a korábbi módszerekkel tanítani,
nevelni. A világ felgyorsult, így nekünk, pedagógusoknak is igyekeznünk kell ezzel lépést tartani.
Igyekszünk minden egyes gyermekhez megkeresni, megtalálni az
utat. Sokszor nagy erőfeszítést igényel, és be kell vallani, nem is sikerül mindig tiszteletet, engedelmességet kivívni. Pedig csak akkor lehet
kezdeni a tanulást, ha a nevelés rendben van. Egyik nélkül a másik
nem létezik, vagy hatékonysága elenyésző. Házirendünket szigorítottuk, de talán nem eléggé. A napi szintű magatartási problémák kezelése adja a legnehezebb és legtöbb feladatot kollégáimnak.

A doni katasztrófa évfordulóján, január 12-én iskolánkat képviselve
a 6. c és a 8. a osztályosok emlékeztek az áldozatokra Nagy Józsefné és
dr. Kocsisné Horti Monika vezetésével. Fotó: Nagy Józsefné
Nem nagy létszámú tanulót érint, de a rendszeresség miatt elkeserítő, mert rombolja a közösséget, tönkreteheti a tanítási folyamatot. E
tekintetben folyamatosan keressük a hatékony megoldási lehetőségeket. Az iskola nevelő-oktató munkájának legfőbb segítője a nevelési
célokkal azonosulni tudó és az azt támogató családi háttér, a szülők
közössége. Ők nemcsak a munkatársaink a nevelésben, hanem
megrendelőink is. Az ő bizalmuk tartja fenn az iskolát, s ezt a bizalmat folyamatosan ápolni kell. Ezt úgy tudjuk elérni, ha megteremtjük
és rendszeressé tesszük az iskola életéről szóló tájékoztatás különféle
formáit. Ebben a félévben már kétszer találkoztunk a Szülői Munkaközösség vezetőségének ülésén, ahol véleményüket meghallgatva,
segítségüket kérve tájékoztattuk a szülőket az intézményi dokumentumokról, éves munkatervről, célkitűzésekről, aktualitásokról. Az év
eleji iskolai szintű szülői értekezleten Gábor atya előadását hallhatták
a szülők az iskola katolikus jellegének mibenlétéről. Esetenkénti családlátogatásokon igyekeztünk a problémás esetekben tájékoztatást, se-

gítséget nyújtani, együttműködést ajánlani. Most januárban a BLNT
Drámapedagógiai Műhely közreműködésével gyermeknevelés, család
témakörben előadást szerveztünk „Szeretve nevelni, nevelve szeretni”
címmel. A január 30-án megrendezendő jótékonysági bálra sok segítséget ígértek a szülők mind felajánlás, mind ötletek tekintetében.
A bál bevételét a Nagyiskola udvarának szépítésére szeretnénk fordítani, melyben egyetértés alakult ki közöttünk. Bízunk a sikerben! Fontos
feladatunk, hogy a szülőket érzelmileg is megnyerjük az iskola és a
nevelés ügyének. Érezzék, hogy szeretjük, elfogadjuk gyermekeiket jó
tulajdonságaikkal, esetleges problémáikkal együtt, hogy felkészültek
vagyunk, és tudunk tanácsot adni nevelési gondjaik megoldásához.
A Köznevelési Törvény megfogalmazza a szülők jogait, de erősödtek
az elmúlt időben a szülői kötelezettségek is. Ezt a jövőben gyakrabban
és határozottabban kell kommunikálnunk.
Az iskolában folyó nevelő munka területei között az egyik legjelentősebb a diákönkormányzat tevékenysége. Átfogja az iskolában
tanuló diákok többségét. A DÖK tevékenységét az iskola keretein
keresztül végzi, a tanulók érdekeinek képviseletére, jogaik érvényesítésére, a tanulók tanórán kívüli szabadidős tevékenységének segítésére.
A diákönkormányzat munkáját felnőtt segítő tanár látja el Kotánné
Kovács Tímea személyében, aki összekötő szerepet tölt be a diákok és
a tantestület között. Olyan felnőtt, aki energikus, empatikus, kreatív,
szívesen foglalkozik a tanulók problémáival. De a DÖK támogatása
nem egyszemélyes munka, hanem minden pedagógus kötelessége és
felelőssége. Hiszen a gyermekek ezen keresztül tanulják meg a közösséghez tartozás és alkalmazkodás formáit, lehetőséget ad a közösségi
élet kialakítására, és ezen keresztül elsajátítják a közösségi lét, demokrácia szabályait.
A gazdálkodás tekintetében az elmúlt évtizedekhez képest új dolog,
hogy szeptembertől az intézményi működtetés is átkerült a fenntartó
kezébe. Ma már ez a szeptembertől kinevezésre került gazdasági vezető
(Bognár Zita) és az igazgató feladata és felelőssége. Így az iskolában
folyó munka törvényes, gazdaságos működésének biztosítása, folyamatossága is nagy hangsúlyt kapott. Mivel nem láttunk bele a költségvetési lehetőségeinkbe, így az első félévben nagyon takarékos és csak a legszükségesebbekre koncentráló működést végeztük. Önkormányzatunk
konyhai eszközök megvásárlásához, a képzőművészeti tanszak anyagszükségletének biztosításához és a testnevelésórák minőségi megtartásához nyújtott anyagi segítséget. A Városgazdálkodás egy fő karbantartót
(teljes műhelyi háttérrel) bocsátott rendelkezésünkre. A közmunkaprogram keretében igyekszünk a délelőtti takarítást is megoldani.
Hogyan fogalmaznád meg dióhéjban a hitvallásodat?
Városunk választott önkormányzati képviselőjeként arra is kell gondolnom, hogy volt tanítványaink visszatérjenek településünkre, ahol
letelepedve családjukkal javára váljanak közösségünknek. Ennek egyik
legfontosabb biztosítéka, ha tudják, hogy olyan iskolába adhatják
gyermekeiket, amelyből ők maguk gyermekként nőttek ki és amelyre
jó szívvel emlékeznek.
A vezetői pályázatomban is megfogalmazott feladatok megvalósítása csak csapatmunkában képzelhető el. Ezért arra törekszem, hogy a
nevelőtestület tapasztalatait, értékeit összefogva valósítsuk meg céljainkat, amelyhez erőt ad a sok pozitív visszajelzés és természetesen az
építő kritika is. Az intézményvezetői feladatot éppúgy, mint eddig,
szolgálatnak tekintem. Fontosnak tartom, hogy fokozatosan, lépésről
lépésre haladva érjünk el sikereket. Senkitől nem várok el többet, mint
magamtól.
„Ha amit teszel, arra inspirál másokat, hogy többet álmodjanak, többet tanuljanak, többet tegyenek és többé váljanak, akkor vezető vagy.”
(John Quincy Adams)
Remélem – amikor legközelebb beszélgetünk – arról tudok beszámolni, hogy iskolánk erősítette hírnevét, megszerezte és megtartotta
a gyermekek szeretetét, a szülők bizalmát és a fenntartó elismerését.
Sugár Istvánné
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Iskolai hírek
Megvalósult és folyamatban lévő programok
(a teljesség igénye nélkül címszavakban)
· Eredményes, jókedvű részvétel a Nyitott Templomok Napja rendezvényen;
· a népmese napjának, a zene világnapjának megünneplése;
· megemlékeztünk az aradi vértanúkról, az 1956-os forradalom és
szabadságharcról, a doni katasztrófa áldozatairól;
· művészeti iskolásaink részvétele a Fény Fesztiválon, a Jász-Kun
Világszemlén;
· pályaválasztási Ankét szervezése;
· részt vettünk a művelődési ház által szervezett programokon:
meghallgattuk a Szolnoki Szimfonikusokat; megtekintettük a
Háry János előadást, kiállításokat látogattunk, interaktív természettudományos előadást hallgattunk;
· a Diákönkormányzat által szervezett érdekes programok: Szent
Margit-év meghirdetése, hulladékgyűjtés, karaoke verseny, vetélkedők, filmklub, Mikulás-szolgálat, suli buli;
· évfolyammisék, adventi lelki nap, Mikulás-ünnepség, betlehemezés, pásztorjáték, részvétel az adventi gyertyagyújtáson;
· rajzpályázatok, Ki mit tud?
· Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny;
· matematika házi verseny;
· TITOK levelezős versenyek;
· madáretetés egészen tavaszig;
· karitatív feladatok (adománygyűjtés, időseknek ajándéktárgyak
készítése, előadás).
Tervek, célok – Néhány a kiemelten fontos teendőink,
feladataink közül:
· Az iskola katolikus elkötelezettségének megerősítése, kinyilatkoztatása, iskolánk hagyományainak, értékeinek megőrzése és
továbbfejlesztése.
· Az egyházi ünnepek, jeles napok beillesztése rendezvényeink körébe, azoknak iskolánk elvárásaihoz méltó, színvonalas megünneplése.
· Az iskola jogszerű és hatékony működésének garantálása.
· A minőségközpontú és partnerközpontú szemlélet fontosságának
tudatosítása annak érdekében, hogy „...mindig legyenek elegen,
akik megtöltik padjainkat.”
· A tehetséggondozásra továbbra is nagy hangsúlyt kell helyezni.
Mindenkit el kell vezetni a célhoz! – Lehetőleg stresszmentesen,
figyelve az önbizalom-építésre.
· Tárgyi feltételek folyamatos biztosítása, digitális eszközkészlet fejlesztése.
· Az angol nyelv mellett második idegen nyelvként a német nyelv
bevezetése.
· Az otthonos környezet és miliő megőrzése diákjaink és dolgozóink számára, hiszen életük nagy részét az iskolában töltik.

Folytatni kell mindkét iskola játszóudvarának szabványnak megfelelő játékokkal, sporteszközökkel való felszerelését, növények
telepítését.
· Elengedhetetlen, hogy a szülők biztonságban tudhassák gyermeküket. Biztosított legyen tanulóink számára a biztos és ráépíthető
alapismeret, az általános műveltség, emellett többletköltség nélkül
az alapfokú nyelvismeret, a készségszintű informatikai eszközhasználat.
· Iskolavezetőként döntő feladatom a jól képzett, stabil tantestület
fenntartása. A pályázatomban megfogalmazott célok, feladatok
megvalósulásának legfőbb garanciáját továbbra is az iskola szellemi bázisában, a tantestület szakmai tapasztalatában, az egyre
elmélyültebb hitéleti tevékenységében látom.
· Vezetői tevékenységemben az eddigi eredmények, értékes hagyományok, hatékony módszerek megőrzése mellett fontosnak tartom az iskolai élet egyes területeinek további fejlesztését, néhány
új elgondolás, ötlet megvalósítását arra törekedve, hogy az állandóság és változás egyensúlyban legyen.
Új törekvések (melyek közül már néhány működik):
·
·
·
·
·
·

Napi imádságok bevezetése;
Hittanos táborokban való segédkezés bővítése;
Nevezetesebb egyházi ünnepek, emléknapok megrendezése;
IV. Béla-nap;
Néphagyományokhoz kötődő rendezvények.
IV. Béla-emlékplakett felnőtt és diák kategória alapítása és közösség előtti jutalmazás azzal a céllal, hogy minden évben olyan
ballagó diák, kolléga vagy támogató kapjon egy névre szóló plakettet, aki kiemelkedő teljesítményt nyújtott, sokat tett az iskola
népszerűsítéséért, a tanulóink sikeressé válásáért, vagy jelentősebb
anyagi támogatást nyújtott. A plakett a tanévzárón ünnepélyes keretek között, a díjazott munkásságának rövid méltatásával kerülne
átadásra.
· „Akikre büszkék vagyunk” – dicsőségfal létrehozása híressé vált
volt tanítványaink arcképével, életpályájuk rövid bemutatásával,
illetve évről évre azon jeles diákjainkról, akik kiemelkedő versenyeredményeket értek el intézményi keretek között tanulmányi,
sport- vagy művészeti területen.
· Iskolanyitogató program, ahol a leendő elsősök betekintést nyernek iskolánk életébe, közös programok során kedvet teremtünk az
iskolába lépéshez.
· Testvérosztályok létrehozásával, rendszeres közös programok szervezésével az alsó és felső tagozat tanulói és nevelői együttműködésének erősítése, egymás megismerésének elősegítése.
Lovászné Török Magdolna
iskolaigazgató

Mindenki karácsonya
A korábbi hagyományokhoz híven 2015-ben is megrendezésre került a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és Budapest Főváros
Önkormányzata Mindenki Karácsonya című ajándékozással egybekötött gyermekprogramja. 2015. december 16-án a Westend City
Center Cinema City mozijába hívták és látták vendégül többek között a mi iskolánk 30 kisdiákját is. Az Operettszínház fiatal művészei szórakoztatták a gyerekeket. A legnagyobb sikert a rajzfilmslágerekből összeállított egyveleg aratta. Az arcfestőknek is sok munkája
akadt. Katicabogarak, pókemberek, oroszlánok, pillangók népesítették be a mozitermet. Köszönjük a meghívást, reméljük, hogy jövőre
is részt vehetünk a rendezvényen.
Ézsiásné Róka Mária

Fotó: Vágnerné Gábor Andrea
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Madarak téli etetése

A téli hónapokban nagyon nehezen találnak táplálékot itthon maradt tollas barátaink. A vastag hótakaró és a kemény fagyok megnehezítik az élelemhez jutást. Ha az etetést elkezdjük, legyen folyamatos,
tartós mínuszok esetében ez különösen lényeges! Kis kedvenceink nagyon hamar megszokják a vendéglátást, ne okozzunk nekik csalódást!
Az ideális etető madaraink számára könnyen megközelíthető, a ragadozók számára nem hozzáférhető. A jó etető fedővel ellátott, a táplálékot szárazon tartja. A vastag hóréteg a nem fedett etetőket betakarja,
olyan a madarak számára, mintha nem is létezne.
Kenyérrel, morzsával ne etessük madarainkat! A nedves kenyér
gyorsan megromlik, másrészt az erjedő kenyérdarabkák a madarakban heveny gyomor és bélgyulladást idézhetnek elő, és pusztulásukat
okozzák. Akaszthatunk ki szalonnát, de ne legyen sós! A só vízelvonó

hatása kis kedvenceink kiszáradását és elhullását idézheti elő. A legmegfelelőbb eleség a köles, gabonafélék, tökmag, mogyoró, dióbél, napraforgómag, alma. A fekete napraforgómag olajtartalma
nagyobb, mint a csíkosé.
Iskolánkban mi is elkezdtük a madarak etetését. A biológia szakkörösekkel etetőket helyeztünk ki, ezekbe napraforgómagot tettünk,
és a fákra, bokrokra hálóba csomagolt magvas golyókat helyeztünk.
Majd januártól minden héten más-más osztály felel a megfelelő etetésről az osztályfőnökök segítségével. Az eleséget a DÖK vásárolta, s a
gyerekek szorgalmasan, folyamatosan begyűjtötték. A téli madáretetés
március közepéig tart.
Tóth Sándorné
Fotók: Ézsiásné Róka Mária, Tóth Sándorné

Okos Iskola Kupa
Mint korábbi számunkban hírül adtuk, iskolánk csatlakozott A Világ Legnagyobb Tanórája kezdeményezéshez, melyet továbbgondolva
Magyarországon meghirdetésre került az Okos Iskola Kupa, amely egy
többfordulós tudáspróba verseny.
A versenysorozat fővédnöke Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár
asszony.
A kupa a minőségi oktatást, mint az egyik globális célt tűzte a zászlajára. A verseny októbertől három fordulóban zajlott az interneten
keresztül, a fordulók felölelték a fenntarthatóság, környezetvédelem,
sport és információs technológia témaköreit, illeszkedve a 21. század
fontos kérdéseihez.
A versenyhez a 6. b osztályból csatlakozott 3 csapat. A tagok: Berze
Anna, Surányi Fatima, Bálint Zsófia, Dobos Debóra, Gedei Cintia,
Holló-Szabó Dóra, Fábián Ádám, Szilágyi Dominik, Jáger Patrik.
Csapataik 1145 versenyző csapat között a középmezőnyben végeztek.
Feszült figyelem a verseny helyszínén, az iskolai könyvtárban.

Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2016/1

9

Iskolai hírek
Kicsik és nagyok együtt!

A IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészei Iskola
ez évi új kezdeményezése a testvérosztály program bevezetése, mely
az alsó és felső tagozatosok nagyobb szintű összekovácsolását tűzte
ki célul. Minden alsós osztályközösség maga mellett tudhat egy felsős csoportot, akikkel ebben a tanévben több ízben összegyűlnek, és
különböző programokat találnak ki közösen. Ennek szellemében a 7.
b osztály kezdeményezésére tartottunk egy vidám, játékos délutánt
a 3. b-s tanulókkal. Ezen alkalom teret adott a felhőtlen játéknak,
sorversenyeknek, a vakon rajzolásnak és temérdek más jobbnál jobb
időtöltésnek. A játék hevében kipirult arcokat egy kis gyümölcslé és
süti nyugtatta le.
A program megszervezésében és a lebonyolításában nagy segítségemre voltak a 3. b osztály nevelői (Szász Anita és Fónagyné Vitai Mária).
Utólag is köszönöm nekik.
Kép és szöveg: Bugyi István József

Testvérosztály találkozó

Nagy izgalommal várták a gyerekek a találkozást, ami 2015. 12. 04én volt. Az 5. c osztálynak a testvérosztálya az 1. b, akiknek az
osztályfőnöke Tóthné Takács Ilona, az osztályom volt osztályfőnöke.
A találkozóra meghívtuk még a gyerekek másik tanító nénijét,
Penczner Sándorné Meleg Máriát is. A gyerekek technikaórán kis
mikuláscsizmát varrtak ajándékba a kicsiknek, bele pedig sajtos kekszet sütöttünk. Ez volt a meglepetésajándékunk. Az elsősök nagyon
örültek, s jóízűen elropogtatták a sütit.
A tanító nénik nagy szeretettel fogadták az osztályt, s jókat beszélgettek a gyerekekkel. Majd vegyes csoportokban zajló, kapcsolatteremtő
tevékenységek következtek. A vetélkedők után a tantermükben megvendégeltek bennünket, s közös tánc következett. Este felé kellemes
élményekkel feltöltődve, új barátságokkal gazdagabban indultunk
hazafelé.
Kép és szöveg: Tóth Sándorné
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Játékos fizika
December 14-én a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár különleges ajándék fizika show-t és interaktív kiállítást szervezett a
felső tagozatos diákok számára.

A tanulók érdekes, látványos kísérletek segítségével egy kalandos történeten keresztül
ismerkedtek meg a tudomány hihetetlen
csodáival, melyek az ő közreműködésükkel
keltek életre.
A fizikabemutatót prezentálók a színpadon
felhőt készítettek egy rakéta segítségével. 20
méterről elfújták a templomi gyertyát. Több
méter hosszú villámláncot alkottak. Összezúztak egy fémdobozt csupán a körülöttük
lévő levegő erejével. Forgó tűztornádót készítettek. Kipróbálták, miért nem égnek meg a
kaszkadőrök, ha meggyullad egy testrészük.
Tüzet okádó „sárkányt”készítettek!
A gyerekek a látványos bemutató után játszottak a nézőtéren kiállított izgalmas - a fizika alapvetései alapján készült- eszközökkel,
melyek közül sok nagy meglepetést és derültséget okozott számukra.
A felsorakoztatott eszközök között volt légágyú, bolond inga, lebegő mágnes, foucault
inga, lyuklabirintus, repülsz vagy nem, csőorgona, vakfolt, vakláda, furcsa arc, szöges
feladat, ördöglakatok, logikai feladványok,

ugráló bolhák, remete játék stb.
A gyerekek és a pedagógusok egyaránt élvezték a bemutatót és a kiállítást.

A nagy sikerre való tekintettel a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár már szervezi a természettudományos program folytatását, hiszen a biológiai témájú ,,Testünk
a csoda” interaktív kiállítást már meghívták:
április 11-től 15-ig bármely korosztály megtekintheti a művelődési ház nagytermében.
Palásthy Pál

Kiemelkedő sikerek
Az országos e-hód informatikai versenyen
Tanczikó Hanna Zsuzsanna 4.a osztályos
tanuló 1. helyezést ért el, Füle Viktória 5. a
osztályos tanuló 3. helyezett lett. Felkészítő
tanáruk: Polatschekné Rimóczi Melinda
A HÓDítsd meg a biteket Bebras dr. Valentina Dagiene litván professzor által életre
keltett verseny, mely a nemzetközi Kenguruhoz hasonló célokkal rendelkezik, de nem a
matematika, hanem az informatika területén.
A verseny célja, hogy rövid, gyorsan (kb. 3
perc alatt) megérthető és megoldható feladatokkal megvalósítsa az alábbiakat:
· felkeltse az érdeklődést az informatika
iránt;
· feloldja az informatikával kapcsolatos félelmeket, negatív érzéseket;
· megmutassa az informatika területének
sokszínűségét, felhasználási lehetőségeit
és területeit.
Kép és szöveg: Balogh Zsuzsanna

Mosolyt varázsoltunk!
Karácsony előtt iskolánk a Diákönkormányzat kezdeményezésére csatlakozott egy országos adománygyűjtő akcióhoz, amelyet a
PontVelem és a Máltai Szeretetszolgálat szervezett. A program neve:
Varázsolj mosolyt egy társad arcára! Célja az volt, hogy olyan gyerekeknek juttassunk ajándékot karácsonyra, akik másként nem kaphatnának. Iskolánk tanulói olyan játékokat ajánlottak fel a rászoruló
gyerekeknek, amik még jó állapotúak, de számukra már nélkülözhetőek. Segítségükkel 50 doboznyi ajándék gyűlt össze, amit a szeretetszolgálat osztott szét. Minden gyereknek és szülőnek köszönjük, hogy
segíthettünk együtt sokaknak örömet szerezni!
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea
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Iskolai hírek
Egri várvédők Jászfényszaruról!

Kurunczi Zoltán alkotása

Nyers Dániel munkája

Dombi Áron illusztrációja

Dombi Áron, Kurunczi Zoltán, Nyers Dániel, az alkotók

Szabad-e betlehemet köszönteni?
„Itt járnak az Isten dicsérő gyermekei,
Betlehemmel járnak, ha beengedik!”
Beengedték minden házba, ahová csak bezörgettek. Az 5. a osztály
tanulóival szép régi karácsonyi népszokást elevenítettünk fel. Két angyal és három pásztor vitte házról házra a kis betlehemet, hírül adva
ezzel Jézus születését. A gyerekek párbeszédes, énekes formában játszották el a bibliai történetet, és átadták jókívánságaikat: „ Isten áldja
meg e háznak gazdáját, töltse meg az Isten csűrét, s kamráját!” Cserébe a háziak meleg szeretettel megvendégelték őket. A betlehemesek
a megújult Gondozási Központba is elmentek, és megörvendeztették
az időseket is. Sikerült Jézus születésének örömhírét valóban örömmé
tenniük!
Köszönjük!
Szöveg: Hornyák Péterné · Fotó: Lovászné Török Magdolna

Nagy örömünkre iskolánk három diákja is (Dombi Áron, Kurunczi
Zoltán és Nyers Dániel) részt vehetett az egri Eventus Üzleti Művészeti Középiskola által meghirdetett XII. Egri Csillagok Rajzversenyen,
melynek országos döntőjére 2016. január 8-9-én került sor.
A többnapos rendezvény jó alkalom volt tanulóink számára nemcsak a megmérettetésre, hanem az ismerkedésre és a kikapcsolódásra
is, amit színes szakmai és kulturális programok tettek lehetővé.
A verseny hasonlóan zajlott, mint az első postázós forduló: Gárdonyi
Géza mindenki által ismert Egri csillagok című regényéhez kapcsolódóan egy kiragadott jelenethez illusztráció készítése meghatározott
idő alatt. Diákjaink elmondásuk alapján az időt kevésnek érezték, ám
ennek ellenére igen színvonalas munkát végeztek.
A dolgot még az is érdekessé tette, hogy a fényszaruiak hetedikes
létükre igen derekasan helyt tudtak állni a zömében nyolcadik évfolyamos mezőnyben, tehát ügyes várvédőknek bizonyultak a nebulók.
Reményeim szerint maradandó élmény volt számukra, mely még jobban ösztönzi őket a szakmában való további tevékenykedésre.
Kép és szöveg: Bugyi István József
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Iskolai hírek
Védőszentünk ünnepére

Iskolánk védőszentjének, Szent Margitnak liturgikus ünnepe január
18-ára esik. Az ünnep tiszteletére kiállítást rendeztünk azokból a munkákból, amelyeket az osztályok készítettek a DÖK által meghirdetett
Szent Margit év feladatai kapcsán: képregényeken keresztül mutatták
be a gyerekek Szent Margit életét, érmet készítettek különböző anyagokból a tiszteletére, és jelmondatot választottak, írtak osztályuk számára. 18-án reggel az iskolarádión keresztül emlékeztünk meg Szent

Margit életéről, példaadó alakjáról. Egész héten tovább folytatódott a
program, amelyhez különböző játékok és vetélkedő kapcsolódott. Köszönjük a közreműködők (Lovászné Török Magdolna, Nádudvariné
Jáger Judit, dr. Kocsis András, dr. Kocsisné Horti Monika, Sándor
Sándorné, Nagy Józsefné, Fáczán Izabella, Matécsa László, Szécsi Éva,
Bakóné Koczka Katalin) segítségét és a gyerekek játékos kedvét!
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Lelki nap

December 12-én tartottuk iskolánkban az első lelki napot. Évfolyamszinten több helyszínen és különféle programokkal vártuk a gyerekeket. Filmet néztünk, énekeket tanultunk Sándor Sándorné, Lajkó

Anita és dr. Kocsisné Horti Monika segítségével, dr. Kocsis András
előadását hallgattuk, majd a napot a templomban, misével zártuk.
Szöveg: Kotánné Kovács Tímea · Fotó: Nagy Józsefné

A Napsugár Óvodások karácsonyi műsora a Városházán 2015. december 17-én. Fotó: Karizs Evelin
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Iskolai hírek
Ki mit tud?

Fotó: Glonczi Rudolf

Iskolánk Diákönkormányzata 2016. január
15-én a művelődési házban tartotta hagyományos Ki mit tud? vetélkedőjét, rendhagyó
módon. Kétévenként szoktuk megrendezni
ezt a programot, de úgy gondoltuk, mégis
alkalmat biztosítunk azok számára, akik jó
ötletüket még az idén szeretnék megvalósítani. Nagyon sokan éltek a lehetőséggel, húsz
produkció alkotta a délután műsorát: székely
népmese, zene, tánc, dal, paródia, furulya,
zongora, gitár, ének, vers, ritmikus sportgimnasztika, cirkuszi produkció szórakoztatta a
nézőket.
A versenyen Jávorcsik Csilla és Székely
Márk 7. a osztályos tanulók konferáltak. A
pedagógusokból álló zsűri oklevelekkel jutalmazta a fellépőket, akik közül sokan színesítik az I. Liliom bál műsorát is. A fellépő
osztályok: 1. b (felk.: Tóthné Takács Ilona),
2. a (felk.: Jáger Jánosné, Jáger Imréné), 3.
b (felk.: Fónagyné Vitai Mária, Szász Anita),
4. a (felk.: Lajkóné Tanczikó Tünde), 4. b
(felk.: Fáczán Izabella, Hortiné Tóth Éva), 6.
c (felk.: Bakóné Koczka Katalin), 7. c (felk.:
Balogh Zsuzsanna), és a furulya szakkör
(felk.: dr. Kocsisné Horti Monika). A fellépő
„művészek”: Csizmarik Zoé 4. a, Nyers Lili 4.
a, Balogh Vivien 3. c (felk.: Botkáné Sárközi
Ildikó), Agócs Alexandra 5. a, Polatschek Péter 5. a, Dobák Laura 5. c, Mészáros Hanna
5. c (felk.: Tóth Sándorné), Horváth Áron

5. b, Dobos Debóra 6. b, Patkós Vivien 7.
c, Székely Márk és Szénási Sándor 7. a (felk.:
Bordásné Kovács Katalin)

Gratulálunk minden fellépőnek és felkészítőiknek a rendkívül színvonalas produkciókKotánné Kovács Tímea
hoz!

A Mikulás ajándéka
Az 5. b osztály tanulói a templomi Mikulás ünnepség után a Gondozási Központ lakóit örvendeztették meg azzal, hogy a templomba már
eljutni képtelen idősekhez ellátogatva nekik is előadták műsorukat. Az

idős emberek nagy örömmel fogadták a fiatalságot, akik jó Mikulás
módjára egy kis ajándékot is vittek magukkal. Felkészítő tanáraik: Hornyák Péterné és Polatschekné Rimóczi Melinda. Kotánné K. Tímea

Idősek karácsonya

Hagyomány már, hogy a DÖK közreműködésével az idős embereknek meglepetést okozunk. A meghitt hangulatú esemény célja, hogy
azok a nyugdíjasok is jól érezzék magukat, akik egyedül ünnepelnek.
Bár a családot, elveszett szeretteiket nem lehet pótolni, egy ilyen családias rendezvény, ha rövid időre is, de hozzájárulhat ahhoz, hogy szeretetben, közösségben ünnepeljenek a magányos nyugdíjasok is.
A 8. osztályosokkal karácsonyi asztali díszt készítettünk technikaórán. A munkámat segítették még a kolléganőim közül dr. Kocsisné Horti Monika és Kotánné Kovács Tímea. Az anyagi támogatást
rá a DÖK biztosította. Az osztályommal, az 5. c-vel süteményt
készítettünk még az idős embereknek karitatív tevékenységként.
December 15-én délután a 8. évfolyam tanulóival, az 5. c osztályosokkal és a kiskórus tagjaival mentünk az idősek otthonába, ahol az

öregeknek átadták a gyerekek az ajándékot. Az osztályom és az énekkarosok előadták a pásztorjátékot, amit az éjféli mise előtt is eljátszottak. Az énekkarosokat dr. Kocsisné Horti Monika készítette fel, az
5. c osztályt a pásztorjátékra Hornyák Péterné és jómagam.
Jó volt látni az idős emberek örömét! Szöveg és kép: Tóth Sándorné
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Óvodai hírek
Irány a kenguruk földje!

A Napsugár Óvoda évszakonként megrendezésre kerülő ovi galériájának témája a tél
folyamán Ausztrália. Ezzel elérkeztünk az öt
földrész közül az utolsóhoz, ami a gyerekek

részére bemutatásra került. Ez a távoli földrész különös érdekes állatvilágával.
A gyerekek viccesnek találták a csak itt
megtalálható erszényes állatokat. Kíváncsian

figyelték az óriás méretű televízió segítségével bemutatott erszényes állatok viselkedését és kicsinyeiket. Az ausztrál őslakosokról, az aboriginalokról és hangszerükről, a
didzseriduról láttak hang- és képanyagot,
megfigyelhették annak hangzását.
Az Ausztráliában élő koaláról szóló meséből, Blinky Bill kalandjaiból néztünk meg a
gyerekekkel egy rövid részt. A megnyitó után
interjút adtak az óvodások, mi tetszik nekik a
legjobban a bemutatott földrészből:
· a sisakos (sisakos kazuár),
· az a fekete állat (tasmániai erszényes ördög),
· a kacsacsőrű (kacsacsőrű emlős),
· kivi (barna kivi madár).
Ezzel befejeztük virtuális körsétánkat a Földön, egyenként bemutatva a földrészeket. A
tavasz folyamán újabb témával indítjuk galériánk kiállításait.
Szöveg: Dobák Ágota Zsuzsanna
Kép: Klippánné Jáger Melinda

Luca, Luca, kitty-kotty, kitty-kotty…

Fotó: Dobák Bettina

December 13-ához igen sok népszokás kötődik, ezek közül talán a
legismertebb a lucázás. Óvodánkban ismét a Süni csoportra került
a sor, hogy felelevenítse e régi néphagyományt. Elindultunk hát – a
Napsugár ovis gyermekek megörvendeztetése után – a Polgármesteri
Hivatalba és a Gondozási Központba, hogy jelmezbe öltözve bemutassuk termékenységvarázsló, gazdagságot, bőséget hozó kotyolásunkat:
„…Luca, Luca, december, vessen ráncot a pendely!
Koppanjon a csizmád sarka, tele legyen majd a kamra!
Sárguljon a búzatábla, kalács keljen majd a tálba’!
Szalmát rejtsen majd a pajta, görbüljön a koca farka!

Luca, Luca, tizenhárom, kedves gazda isten áldjon!
Spájzod legyen mindig tele, szerencse is férjen bele!...”
(Mentovics Éva: Luca, Luca, december…)

Ajándékba „lucabúzát” vittünk, ami termőföldbe való ültetés után,
ha karácsonyig szépen kizöldül, akkor az azt jelzi, hogy a jövő évben
jó termés várható a háziaknál… „Az év legsötétebb napján búzát ültetni
igazi szimbolikus jelentéssel bír. A búza, amiből a mindennapi kenyerünk
(Medgyesy S. Norbert)
lesz, az életet jelenti.” 
A bőségvarázslás után cserébe mindenhol finomságokkal kínálták a
gyermekeket, – amiket ezúton is köszönünk – s így boldogan, teli
tarisznyával térhettünk vissza az óvodánkba. Kovácsné Papp Andrea

Luca nap a Szivárvány Óvodában
A karácsonyi ünnepkörhöz tartozik a lucázás. Ezt a régi szép hagyományt elevenítjük fel minden évben a Szivárvány Óvodában. Luca
nap előtt beszélgetünk a gyerekekkel arról, kik voltak a lucázók, miért
jártak házról házra. A csoportok elültetik a lucabúzát. amit ha gondoznak, szépen kizöldül karácsonyra. Hazaviszik, dísze lehet a karácsonyi
asztalnak. Izgalommal tölt el mindenkit a lucapogácsa készítése, hiszen a tésztájába diót vagy mogyorót rejtünk, és aki azt megtalálja, szerencsés lesz a következő esztendőben. Óvodánkban hagyomány, hogy
a nagycsoportos gyerekek járják végig az óvodát, rigmusokat, mondókákat, jókívánságokat mondogatva. Az idén a Csigabiga csoportos
gyerekek öltöztek maskarába, és úgy mondták el a jókívánságaikat.
„Kendtek disznajának annyi zsírja legyen, mint kútban a víz; olyan
hosszú hurkája legyen, ide az országút, egyik végét én rágom, a másikat a pajtásom!”
Kép és szöveg: Földvári Edit
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Óvodai hírek
Karácsony a Szivárvány Óvodában
Fotó: Földvári Edit

Az adventi készülődés fontos időszak óvodánk életében. A csoportok, az óvoda ablakai ünnepi díszbe öltöznek, karácsonyi díszkivilágítás kerül az épületre. Szorgos kis kezek készítenek apró kis ajándékokat, mézeskalács illat száll a levegőben, csengő gyermekhangok
énekelnek karácsonyi dalokat.
Az ünnep előtti hetet szerettük volna még meghittebbé tenni azzal,
hogy a Pillangó csoportos gyerekek egy saját ötlet nyomán született
karácsonyi mesét adtak elő az óvoda többi gyermekének. Ez volt a mi
„ajándékunk” a többiek számára.
A történet egy kis fenyőfáról szólt, akinek az a kívánsága, hogy igazi
karácsonyfa lehessen. A csoport minden tagjának jutott szerep. A kisfiúk kedvük szerint választhattak, hogy melyik kedvenc erdei állat „bőrébe” szeretnének belebújni: volt, aki medve, más róka, nyuszi, vagy
éppen bölcs bagoly akart lenni.
A kislányok karácsonyi angyalkák módjára kecsesen suhantak, a kis
fenyő jelmezét egy vállalkozó kedvű kisfiú öltötte magára. Nekünk
óvó néniknek is jutott kedves szerep: én Télanyó a mesélő, Anett óvó
néni az Erdei Manó volt.
A mesét karácsonyi versekből állítottuk össze, rövid összekötő szövegek segítségével úgy, hogy egy karácsonyi történet, egy igazi mese
kerekedjen ki belőle.
Hogy még inkább meseszerűbb legyen, a zenét is segítségül hívtuk.
A jelenetek között a Jégvarázs című rajzfilm csodás muzsikája szólalt
meg, a szereplők a Buborék és Kormorán együttes zenéjére táncoltak.
A gyerekek együtt örültek a mese végén a kis fenyővel és barátaival,
hiszen „karácsonykor minden megtörténhet, még egy kis fenyőfácska
kívánsága is teljesülhet”.
Szarkáné Judit óvó néni

Samsungosok
a Napsugár Óvodában
December 15-én a Napsugár Óvodában jártak a Samsung Electronics Magyar Zrt Üzletfejlesztési Osztályának munkatársai, akik az
óvoda belső nyílászáró ajtóit festették át.
Köszönjük a segítségüket! A Napsugár Óvoda minden dolgozója és a
gyermekek nevében: Kép és szöveg: Dobák Jánosné Tagóvoda-vezető

Karácsonyváró délután
Fotó: Glonczi Rudolf

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és a Jászfényszaru Cigány Nemzetiségi Önkormányzat december 19-én közösen várták a karácsonyt a
művelődési ház nagytermében.
A városi szintű rendezvényt helyi tehetségek kulturális műsora tette
meghitté és színvonalassá.
Közreműködtek: a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 5. a osztályos tanulói: Füle Viktória, Langó Beáta,

Kurunczi Gábor, Polatschek Péter, Novodomszki Tibor (betlehemes
műsor, felkészítő tanáruk: Hornyák Péterné).
Hornyák Boglárka (furulya), Hornyák Melinda (zongora) Füle Viktória, Nyers Lili (ének, zongora), Fekete Csilla (zongora), Tóth Julianna (ének), Agócs Alexandra (ének), Székely Márk, Szénási Sándor
(vers), Jáger János és barátai, Városi énekkar, Jacko tánccsoport, Radics Edit, Rafael Nelli, Rafael Lajos és Baranyi Dávid. Palásthy Pál
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Óévbúcsúztató családias hangulatban
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete együttműködve Vágó Tibor
üzemeltetővel a Régi Kaszinó étterem és kávézó nagytermében
2015. december 29-én a nosztalgia jegyében teltházas óévbúcsúztató zenés programot szervezett. Az esthez a szellemi táplálékot
ingyenesen a FÉBE, a vacsorát egy pohár pezsgővel önköltségen a
Vágó és Társa Bt. biztosította.
A FÉBE elnöke köszöntötte a jelenlévőket,
elmondta az elnökségi
tagok többsége úgy döntött, hogy ha szerényebb
keretek között is az elmúlt
évi hagyományt tovább
viszi, így második alkalommal szervezte meg az
Óévbúcsúztatót.
A technika és Fekete Károly segítségével közel egy
órában idéztük fel kivetítőn a FÉBE által 2000.
Csáki Tibor énekel és tangóharmonikázik december 31-én tartott
évezred és évszázad nyitó
szilveszteri rendezvényét.
Tizenöt év távlatából vis�szatekintve mindenkinek
nyújtottak érdekességet a
kicsemegézett részek.
A program egy órás élő
zenés műsorral folytatódott. A műsorvezető
szerepét betöltve elsőként
Csáki Tibor előadó művészt jelentettem be. A
Hargita alján, Csíkszeredán született, családjával
2002-ben
Budapestre
Pető Edina Fadette énekel

költözött. Sokoldalú művész több műfajt énekel, szintetizátoron és
tangóharmonikán kiválóan játszik, dalokat is ír. Három CD lemeze
jelent meg. Az első blokkban nótákat énekelt. Pető Edina Fadette
művész-tanár Jászfényszarun városi szintű rendezvényen most debütált örökzöld slágerekkel és egy Edith Piaf sláger magyar változatával
kápráztatta el a közönséget. Csáki Tibor a 60-70-es évek táncdalaival
aratott nagy sikert. Edina ismert operett dalokkal rukkolt elő a be-

Adventi Kávéház és a Golf...

Jótékonysági koncert

A Cantate Nobis Énekegyüttes
a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 2015. december 13-ai
adventi zenés délutánján a Régi Kaszinó Étteremben

Pillanatkép a Golf Együttes karácsonyi koncertjéről. Fotók: Pető István

A közönség egy része
fejező blokkjában. Csáki Tibor közismert énekszámaival, saját magát
tangóharmonikával kisérve zárta a műsort. A közönség vele együtt
énekelte a közkedvelt budai melódiákat.
A sok taps után jó étvággyal fogyasztottuk az étterem konyháján
készült sok-sok meleg és hideg ételt és a többféle süteményt. A közös pezsgő koccintással emlékeztünk a mögöttünk hagyott sikerekben
gazdag óévre és bizakodva kívántuk előzetesen boldog újesztendőt.
Köszönjük Fekete Károly munkáját és Vágó Tibor és munkatársaiTóth Tibor
nak színvonalas, tartalmas vendéglátását.
Fotó: Both Béla

Szeretettel várunk mindenkit a Remény a jövőben című zenés utazásra Tóth Viktóriával március 12-én, szombaton 18 órára, a Petőfi
Sándor Művelődési Ház és Könyvtárba.
Tóth Viktória a Paraszupersztár 2014 döntőjének második helyezettje, Szabó Krisztina jászfényszarui gyökerű énekművész felfedezettje.
Az est folyamán komolyzenei darabok, pop és musical dalok, duettek és operett részletek csendülnek fel, melyben Viktória segítségére
lesznek tehetséges fiatal énekes társai is. A rendezvény célja: Tóth Viktória, gyengén látó fiatal zenei tehetségnek a „Vienna Konservatórium
Budapest” intézményben folytatott tanulmányai támogatása. Belépő
1000 Ft, amelyet és adományaikat a helyszínen kihelyezett becsületkasszába helyezhetnek el. Segítsük kultúrával a kultúra majdani lehetséges nagykövetét!
Palásthy Pál
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Egy sikeres életút – Gyenge Valéria III. rész
A XVI. nyári olimpiai játékot 1956. november 22. és december
8. között rendezték meg az ausztráliai Melbourne-ben. Ez volt az
első ötkarikás találkozó a déli féltekén. Melbourne-ben 67 nemzet versenyzői álltak rajthoz. Az 1956. évi politikai események, a
szuezi válság és a magyar forradalom miatt több ország (például: Hollandia, Spanyolország, Svájc, Egyiptom, Irak, Libanon)
lemondta a részvételt, de a magyar sportolók ott voltak. Vali is
ott volt a magyar sportolók között. Nálunk (Európában) ekkor
tél volt, ott pedig nyár. A magyarok összesen 26 érmet szereztek,
ezzel az éremtáblázatban a 4. helyet értük el. Nem szerzett érmet,
a legjobb eredménye a 4x100 méteres váltóban (Gyenge Valéria,
Littomeritzky Mária, Szőke Katalin, Temes Judit) a 7. helyezés
volt. A 400 méteres gyorsban 8. helyezett lett.

Erős volt a mezőny, vagy ekkor már nem volt olyan formában, mint
négy évvel korábban? Hogyan emlékszik erre az olimpiára? Ezen a
földrészen először járt, biztos sok emlék megmaradt.
1956-ban négy év kemény munkája, reményei semmivé váltak. ’56
nyarán a világranglistán második voltam 400-on és 100 gyorson. Komoly esélyem volt arra, hogy megismételjem ’52-ben elért eredményeimet.
Kezdődött a kiutazással, amit hosszú viták előztek meg. Amikor
megvolt a döntés, hogy megyünk, már csak egy bérelt vonattal vittek
ki minket Csehszlovákiába, mert a reptér Budapesten zárva volt. Prága
mellett rostokoltunk egy hétig, amikor ismét nagy vita volt a kiutazásról. Mindenki aggódott a szeretteiért, hallottunk az utcai harcokról, a
rombolásról, és a csapat nagy része haza akart menni. De a vezetőség
határozott, hogy kötelességünk részt venni az olimpián. Szerintünk ez
főleg azért volt így, mert egyik vezető sem tudta, hogy mi vár rá, ha
a rendszer megváltozik. Egyhetes uszoda nélküli idegfeszítő izgalom
után Prágából repültünk Melbourne-be. Mivel a bérelt gépnek nem
volt váltás személyzete, a szabályok szerint csak rövid időt tölthettek
repüléssel, na és a gépek légtávolsága is sokkal rövidebb volt akkor,
mindennap máshol szálltunk le, ahol egy egész napot kellett várakozni
a következő szakaszra. Kb. 10 napig tartott, míg Melbourne-be értünk. Más körülmények között nagyon élvezetes, érdekes utazás lett
volna, hiszen napokat töltöttünk Istambulban, Karachiban, Fidjiben,
ahol akkoriban még kevés magyar ember járt.

A Melborrni Olimpia megnyitó ünnepsége a magyar olimpikonok
felvonulása. Első sor balról jobbra Szőke Katalin, Székely Rypszima,
Gyenge Valéria (úszók) második sor Dömölky Lídia (vívó),
Pajor Éva (úszó), Nyári Magda (vívó)

Egy kis pihenő Karachiban útban Melbourn felé. Egy pakisztáni idomított majmával szórakoztatja az olimpikonokat, bal szélen a második
fényképezőgéppel a nyakában Gyenge Valéria látható

Gyenge Valéria edző tanítványaival Torontóban

Gyenge Valéria kanadai vízuma 1956 decemberében

A 100 méteres középdöntő előtt kaptam meg vőlegényem táviratát,
hogy Bécsben van, útban Kanadába, és várja, hogy utánamenjek. Velem együtt sokan kaptak még hasonló táviratot. Az eredmény az lett,
hogy a 150 főnyi csapatból 50-en nem tértünk vissza. Az elhatározás
teljesen tönkretette az idegeimet, nem voltam képes a versenyre koncentrálni, így utolsó, vagyis 8. lettem 400 gyorson.
Megjegyzem, más úszóknak sem volt nagy sikere. Az olimpián tizenhat úszó (hat férfi és kilenc nő) képviselte Magyarországot, összesen
egy-egy második, harmadik, negyedik és két ötödik helyet szereztek
úszóink. Ez 16 pontot jelentett. Helsinkiben négy évvel korábban 50
pontot szereztünk.
Az olimpia után nem tért haza, Kanadában telepedett el. Tudhatnék
erről egy kicsit többet, az 1956-os forradalom is közrejátszott ebben?
Mikor született meg a döntés, hogy nem tér vissza családjához, mi motiválta a gondolom nem könnyen meghozott elhatározást?
Soha nem is gondoltam arra, hogy elhagyom Magyarországot. Az
én elhatározásom kizárólag érzelmi töltetű volt. 23 éves voltam és szerelmes. Mint minden fiatalban bennem is élt kalandvágy, hogy elég
merész legyek valahová elmenni, ahol egyetlen embert ismerek, és a
nyelvet is csak éppen hogy értem. Természetesen anyámék hívtak,
hogy jöjjek haza, és nagyon nagy érzelmi tusa után tudtam csak határozni. Éjjeleket sírtam és töprengtem, miközben nappal úsztam az
előfutamokat. 100-on kiestem a középfutamban a döntőből, 400-on
(folytatás a 18. oldalon)
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Egy sikeres életút – Gyenge Valéria III. rész
(folytatás a 17. oldalról)
bekerültem, de csak 8., utolsó lettem sok másodperccel a legjobb
időm alatt.
Miért döntött Kanada, azon belül is Toronto mellett? Toronto Kanada legnagyobb városa, háromszor több lakossal, mint Budapest, akik
közel 100 nációból tevődtek össze. Huszonhárom éves volt ekkor, az
új környezetben hogyan gondolta jövőjét? Okozott-e gondot az angol
nyelv?
Vőlegényemnek az első unokatestvére élt Torontóban. Ő segítette
hozzá, hogy napok alatt Torontóba érkezzen Bécsből, és az én látogatóvízumomat is ő intézte el. Egy újság, a Torontó Star „megvette” a
sztorimat, felajánlották a repülőjegyet, a vízumot azzal a feltétellel, hogy semmilyen más újságnak nem nyilatkozhatok.
Toronto nagy meglepetés volt, mivel ezen a földrészen nem
jártam. Hideg téli idő fogadott, amikor megérkeztem egy bőrönddel, amiben főleg úszóruhák, köpeny és törölközők voltak. Az egyik kanadai úszólány adott nekem egy télikabátot,
hogy ne fagyjak meg.
Otthon a gimnáziumban csak orosz nyelvet tanítottak, egy
magántanártól vettem órákat angol nyelvből, így ismerős volt
a nyelv, és aránylag elég hamar tudtam beszélni, persze a mai
napig is megmaradt a magyar akcentusom. Kaptam egy állást
egy hirdetővállalat fotó laboratóriumában. Először csak mostam, szárítottam, retusáltam a fotókat, aztán később bekerültem a laborba. A férjem – aki végzett gépészmérnök volt – is
talált állást. Kanada a lehetőségek országa, ha valaki nagyon
keményen dolgozik, na és persze a szerencse is mellészegődik,
az boldogul.
Az első kislányom, Judy 1960-ban született, akkor már férjemnek saját mérnöki irodája volt, én viszont már nem dogoztam.
Sok barátunk volt, akik szintén ’56-ban jöttek Torontóba, gyakran
összejártunk. Ha nem szenvedtem volna annyira a honvágytól az első
években, mondhatnám, hogy megelégedett voltam az új életemmel.
A torontói EMAC (Etobicoke Memorial Athletic Club) tagjaként
még kanadai csúcsot úszott, de az aktív sportolással rövidesen felhagyott. Mi volt ennek az oka?

Az úszás nagyon hiányzott, és elkezdtem edzeni egy torontói klubban, de nem tudtam átadni magam az úszásnak, mert dolgoznom kellet, hogy megélhessünk.
A jó úszók, mint mestere is, Sárosi Imre úszóedzőként folytatták pályájukat. Vali is próbálkozott ezzel 1963 és 1965 között. Miért tartott
ilyen rövid ideig edzősége?
Elvállaltam az edzőséget abban a klubban, ahol úsztam. Véremben
volt és van az úszás, ha már nem versenyeztem, legalább uszodában
lehettem. Mivel itt a szülők szponzorálták a klubokat, nem tetszett
nekik, ha egy-egy gyereket eltiltottam pár napra viselkedésük miatt,
és ezért felmondtak.

Torontói városrész. Gyenge Valéria fotója
Magyar szólásmondás: „az alma nem esik messze a fájától”. Leányai
kedvet kaptak-e az úszáshoz?
Igen, mindkét leányom jól úszott. Judy kanadai bajnok volt 100 m
mellen, Soo ifjúsági bajnok szintén mellúszásban. Választott hivatásuk
teljes embert kívánt, így a versenyszerű úszás abbamaradt.
Tóth Tibor
Fotók: családi archívum

Macsi Sándor 90 éves
Jászágó Község Önkormányzata, az Ágóiak Baráti Egyesülete és a Jászok Egyesülete meghívására január 13-án szerdán du. 4 órára megtelt
a községi művelődési ház nagyterme Macsi Sándor tisztelőivel, hogy
együtt ünnepeljék meg a Jászság egyik jeles személyének születésnapját. Nyírábrányban egy református paraszt család negyedik gyermekeként született. Az elemi iskolát
szülőhelyén végezte, a polgárit és
kántor tanítói képesítését a Debreceni Református Kollégiumba
szerezte. Később munka mellett
földrajz, biológia és rajz szakokon
általános iskolai tanári képesítése
lett. Tiszavárkonyba kántortanítóként állt munkába. 1951-ben –
65 éve – került a Jászságba Ágóra,
23 évig Jászágón igazgató, majd
nyugdíjazásáig Jászárokszálláson
igazgatóhelyettes. A településnek
mindenkor igazi „lámpása”, a
helytörténeti és képzőművészeti
tevékenységével maradandót alkotott. A kis községben három
rangos gyűjtemény létrehozása fűződik nevéhez, ma is aktívan dolgozik a baráti egyesületben, a Jászsági
Honismereti Egyletben, gyakran látjuk a Jászság kulturális és múzeumi rendezvényein.
A népes vendégkoszorút Mozsár Lászlóné polgármester köszöntötte. Az élete történetét az elmúlt évben készített dokumentumfilmben

a szívéhez legközelebb álló iskolatörténeti gyűjtemény tárgyai között
mesélte el, melyet a Duna World az ősszel adott le. A filmet közösen
néztük meg, melyből még teljesebb képet kaptunk Macsi Sándorról.
A köszöntések sorát Jászágó, Jászárokszállás és a Jászok Egyesületének együttes méltatása nyitotta meg. Dr. Selmeczi László régész,
aki feltárta Ágó város elpusztult
maradványait, köszönte meg az
ünnepelt segítő munkáját. Hortiné dr. Bathó Edit a Jász Múzeum
képviseletében és a 2015 évi Területi Príma Díj-jas Jászsági Hagyományőrző Egylet jelenlévő tagjai
köszöntő énekkel kedveskedtek az
ünnepeltnek. Talált József regnáló
jászkapitányt, követően az emeritus kapitányok, baráti egyesületek,
honismereti csoportok képviselői,
pedagógusok és volt tanítványok
sokasága néhány kedves gondolat,
közös élmény felidézésével fejezték
ki jókívánságaikat. Megható volt
dr. Kácsor Ferenc – több mint 10
éve nyugdíjas – volt ágói diákja,
kollégája, majd elszármazott jászágói köszöntője.
A helyiek által készített és felszolgált finom vacsora, desszertjét az
óriásméretű születésnapi torta biztosította. A közös pezsgő koccintással kívántunk további tartalmas éveket az ünnepeltnek.
Tóth Tibor
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Szépkorú köszöntése

Mitter Ferencné Juhász Anna Piroska 2016. január 2-án ünnepelte
90. születésnapját. Fotó: Karizs Evelin

A park ékessége lett, a lakosság
tájékoztatását szolgálja
Októberi lapszámunkban az óraoszlop létesítéséről adtunk hírt.
December 9-én (szerdán) a budapesti Pontos Idő Kft. a Szent István
út elején, jobb oldalon a parkban üzembe helyezte a kandeláber öntöttvas díszoszlopfőn a „V” alakban látható 2 db 1 oldalas analóg órát,
melyet zsebóra formátumban felhúzóval, belső világítással és alkonyatkapcsolóval láttak el. Az óra alá helyeztek egy hőmérsékletet mutató
digitális kijelzőt.

Rendőrségi hírek
Tisztelt Olvasók!
Engedjék meg, hogy felhívjam figyelmüket az alábbi aktualitásokra.
Az elmúlt hetekben állampolgárok
több esetben jelezték gyanús személyek megjelenését elsősorban a késő
délutáni, kora esti időszakban járműveik közelében. Bűncselekmény is
megvalósult városunkban, amikor a nyitott járműből lopást követett
el az ismeretlen elkövető, a sértett figyelmetlenségét kihasználva. Az
ügyben nyomozást folytat a rendőrség.
Kérem, hogy a járműveik leparkolásakor, udvarra történő beállásnál, üzletnél történő várakozáskor zárják be a járműveiket, vagy
maradjanak a járműnél! Amennyiben így járnak el, nem károsíthatja meg önöket a tolvaj!
Továbbra se bonyolítsanak üzleti ügyet idegen tüzelő-, fa-, ajándéktárgy-árusokkal, akik házaló módszerrel keresik fel Önöket otthonaikban, illetve hirdetési kiadványokban reklámozzák magukat! Abban az
esetben vásároljanak tőlük, ha leinformálhatóak, illetve nem zárkóznak el attól, hogy a tüzelő mennyisége, az áru minősége ellenőrzésre
kerüljön! Kérjék el a nevüket, cégpapírt, illetve a járműveik típusát,
forgalmi rendszámát rögzítsék! Amennyiben bármilyen kétség felmerül az árusokkal szemben, hívjanak bennünket, segítünk kiszűrni a
csalókat!
A kerékpárok biztonságos lezárásáról, stabil tárgyhoz történő lelakatolásáról minden esetben gondoskodjanak és ezt lehetőleg gyermekeiktől is követeljék meg! A január hónapban megtartott kerékpár
nyilvántartási rendezvényen 44 fő regisztrált! A nagy érdeklődésre
való tekintettel a következő időpont: 2016. 03. 17-én 13.00–16.00
óra között. Helyszín: a Jászfényszarui Nagy Iskola udvara.
Az erdőből történő fakivágás bűncselekménynek minősül. A település külterületén található erdőkben rendszeres járőrszolgálat megszervezésével kívánjuk a falopásokat megelőzni. Segítségünkre vannak
a Polgárőrség, és a Közterület Felügyelet munkatársai.
Tanúsítsanak fokozott figyelmet a Szabadság út–Orion utca kereszteződésénél, ahol forgalmat irányító jelzőlámpa működik!
Amennyiben lakókörnyezetükben változott a forgalmi rend, ezt vegyék figyelembe közlekedésük során! Elsősorban a megállni tilos és
a Stop –Állj! Elsőbbségadás kötelező táblák jelenlétére hívom fel a
figyelmüket. A táblák által meghatározott rendelkezések megszegése
esetén kötelező mértékű szabálysértési bírság kiszabását rendeli a törvényalkotó!

a)

b)

c)

A fenti kiemelt fontosságú jelzőtáblák több helyen szabályozzák
a forgalmat, erre kérem, figyeljenek a balesetek elkerülése érdekében!
Elevenítsék fel a követendő magatartásokat!

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének kezdeményezésére az egyesület
és az általa létrehozott Jászfényszaruért Alapítvány a 2013. adóév
után kapott személyi jövedelemadó 1 %-át, összesen 609.600 Ftot utalt át a városnak az óraoszlop megvalósításához. A hiányzó
összeget Jászfényszaru Város Önkormányzata a költségvetés tartalékából fedezte. A bonyolítást a GAMESZ végezte.
A két civilszervezet úgy gondolta, hogy aki a forgalmas kereszteződésbe meglátja városunk új ékességét, az jó szívvel gondol arra, hogy
a felajánlott SZJA 1 %-a jó célt, a lakosság tájékoztatását szolgálja.
Tóth Tibor
Fotó: Glonczi Rudolf

a:

Állj! Elsőbbségadás kötelező jelzőtábla:
meg kell állni!

b:

Megállni Tilos jelzőtábla:
nem szabad megállni!

c:

Egyirányú forgalmi út jelzőtábla:
a nyíl irányába szabad haladni!
Elérhetőségek: Telefon: 112;
Rendőrőrs: +36-70/330-7626; Fax: 57/422-138
Terenyi Imre rendőr százados,
rendőrőrs parancsnoka
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Jászsági évkönyv 2015

Jászjákóhalmán december 11-én pénteken koraeste a községháza dísztermében
nagyszámú érdeklődő előtt mutatták be a
sajtóképviselőinek sorrendben a huszonharmadik Jászsági Évkönyvet.
A könyvbemutató résztvevőit, köztük a
több mint 40 szerzőt, melynek többsége is jelen volt, a hagyományoknak megfelelően dr.
Kertész Ottó, a Jászsági Évkönyv Alapítvány
Kuratóriumának elnöke köszöntötte elsőként.
Közvetlen ezután egyperces néma felállással
tisztelegtek, emlékeztek Farkas Ferenc nyugalmazott főiskolai tanárra, aki 2015 áprilisában hunyt el és az évkönyv szerkesztőbizottságának oszlopos tagja volt, s számos cikke is
megjelent az elmúlt 22 évben. A házigazda
jogán Terjéki Tünde polgármester köszönte
meg, hogy a rangos eseménynek a község adhat otthont. A rendezvény kulturális részét a
helyi Népdalkör előadása biztosította.
A bemutatók fontos eleme, hogy az első
olvasó hogyan látja a megjelent cikkeket, milyen fontos részeket, írásokat emel ki felkeltve, ezáltal a leendő olvasók figyelmét. Erre a
feladatra a szerkesztők Pócs Jánost, a térség országgyűlési képviselőjét kérték fel. A képviselő
úr hálás olvasónak bizonyult, mert témafejezetenként valamennyi íráshoz fűzött, néhány
kedves és kiemelő gondolatot, véleményt.
A 42 szerző közül négy kötődik Jászfényszaruhoz. Bujdosó Katalin és Nagy Ildikó

könyvtárosok állították össze az évkönyv
végén szereplő krónika fejezetben 2014 júliusától 2015 júniusáig Jászfényszaru fontosabb eseményeinek hivatkozással ellátott
jegyzékét, amely a későbbi kutatók számára
óriási segítséget jelent. Farkas Kristóf Vince
muzeológus – a jászjákóhalmai Fodor István
Ferenc helytörténeti kutató – társszerzővel
a „Második világháborús emlékművek a
Jászságban”című tanulmányt jegyzi. Az örökségünk fejezetben személyem által összeállított „Egy olimpiai bajnok úszónő a Jászságból – Interjú Gyenge Valériával” riport jelent
meg, melyet a helyi lapban sorozatként sok
képpel elkezdtük leközölni.
Jászfényszarut érinti még Kármán Antal:
„Top 10 Jászság (2014)” évenként megjelenő írása is. Idézet az írásából: „A Jászságban
1.736 társas vállalkozás végzett tevékenységet
2014-ben, számuk az előző évhez képest 33al növekedett. Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Jászság társas vállalkozásai realizálják az
összes nettó árbevétel 63 %-át, 1.381 Mrd
Ft-ot. A megyei legnagyobb 50 között 20 a
jászsági, ugyanúgy, mint 2013-ban…
Mindig külön kell szólni a Samsungról, mely
árbevételével és a többi gazdasági mutatójával
alapvetően meghatározza a megye, azon belül
a Jászság, a feldolgozóipari ágazat, azon belül
a gépgyártás teljesítményét. A társaság árbevétele 2014-ben 704,6 milliárd Ft volt, amely a
megye összes nettó árbevételének 32,2 %-át
jelentette, és ez is és egyéb mutatói is a 2013as visszaesés után ismét megközelítették a
2012. évi csúcsértéket (akkor az árbevétele
713,5, az exportja 621,7 Mrd Ft volt).”
Számomra igen kedves írás Besenyi Vendel:
„Egy egykor volt és elfeledett iskola” történetének megírása, mert 1966 és ’69 között én is
ezen iskola padjait koptattam. Az iskola Jászberényben 1896-tól 1973-ig a 31-es főúton
Jászberényből Nagykáta felé haladva a város
szélén bal oldalt működött.
A Mi újság Fényszarun? olvasói közül, aki
szeretné az évkönyvet megvásárolni, úgy
1500 Ft áron Jászberényben a főtéren a
LÍRA könyvesboltban megvásárolható vagy
a helyi 3A Takarészövetkezet Kirendeltségén
Hangosiné Réz Máriánál megrendelhető.
Tóth Tibor

Még egy kis karácsony...

2015. december 18-án tartotta az Őszirózsa Nyugdíjasklub karácsonyi ünnepségét
a művelődési házban. Kép és szöveg: Dávid Ildikó

Egy csepp segítség…
A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat
2015 decemberében a Securimaster Kft. karitatív tevékenységének köszönhetően Jászfényszarun 30 rászoruló családnak tudott
karácsony előtt segítséget nyújtani az ünnepi
készülődéshez.
Az adományok átadására a közelmúltban
felújított Szent Erzsébet Közösségi házban
került sor, ahol az adventi időszakhoz kapcsolódóan a rendezvényen Kiss Gábor plébános
úr közvetítette gondolatait a megjelentek felé.
Segítséget nyújthattunk gyermekes családoknak, ahol árvaság, egészségügyi probléma
stb áll fenn, valamint alacsony nyugellátással
rendelkező időseknek is tartós élelmiszercsomag formájában. A csomagban liszt, tészta,
olaj, valamint a karácsonyi készülődéshez
szükséges tartós élelmiszerek voltak, családonként több mint nyolcezer forint értékben.
Ez úton szeretnénk ismét megköszönni a
Securimaster Kft vezetőinek a felajánlott segítséget. Család- és Gyermekjóléti szolgálat

Betlehemi láng

2015. december 13-án vasárnap délután
Sándor Sanyi bácsival, feleségével, Éva nénéivel és néptáncos partneremmel, Balázs
Bernadettel Gödöllőre indultunk a Betlehemi lángért. A gödöllői hagyományoknak
megfelelően, a város főterén rendezték meg
a Betlehemi lángot átadó ünnepséget. Minden jelenlévő meggyújthatta a maga lámpását a lángról, amit a Szentföldről, a Születés
templomában égő örökmécsesről gyújtottak
meg. Az ország csaknem száz településéről
érkezett küldöttség, hogy népviseletben elvigye a Betlehemi lángot. Saját térségünknek
megfelelően jászsági viseletben hoztuk haza a
lángot, hogy a hajnali misék alkalmával bárki
hazavihesse, és karácsonykor Jászfényszarun
is minden családnál ragyoghasson.
Pál Bence · Fotó: Sándorné Tóth Éva
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A Theater Brass szórakoztató koncertje

Még alig pihentük ki a családi ünnepek fáradalmait, Jászfényszaru
Város Önkormányzata újabb közös ünneplésre invitált. A meghívót
látva, illetve olvasva sokunk kicsit elbizonytalanodott. Öt fiatalember,
öt hangszer, rézfúvós? Mi lesz ebből? Elmenjünk? Jó lesz? Mindenesetre az újévi koncert megrendezésre került 2016. január 2-án, 16 órakor
a Petőfi Művelődési Házban.
A már hagyománynak számító koncerten a miskolci Theater Brass
fúvószenekar és Varga Andrea művésznő lépett fel. A műsor előtt
Jászfényszaru város polgármestere, Győriné dr. Czeglédi Márta köszöntötte a megjelenteket. Boldog új esztendőt kívánva hangsúlyozta
a család, a remény, az alkotókedv és a kreativitás fontosságát a 2016.
évre is. A koncert kezdetén vezetőjük bemutatta a zenekart. 2000-ben
alakultak, hivatásos zenészekből. Hangszereik a harsona, tuba, trombita, vadászkürt, melyek segítségével az operett, a filmzene és Bartók
világába is elkalauzoltak.
Hallhattunk polkát, indulót, játékosan előidézett vadnyugati zenét.
Műsoruk színvonalát emelte Varga Andrea művésznő fellépése, aki

operettdallamokat énekelt. A műsor félidejében Győri János Bertalan
alpolgármester mondott pohárköszöntőt, majd Bordásné Kovács Katalin előadásában hallhattuk Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő
újév reggelén című versét. A hangulatos koncert folytatódott, látszott,
hogy a zenekar tagjai hangszerük mesterei, és akik az együtt muzsikálás örömén túl a hallgatóknak is adnak abból, ami számukra sokat
jelent. Köszönet érte!
A hálás közönség tetszését nyilvánítva visszatapsolta őket. Az előadás
végére beláthattuk, hogy fenti kételyeink alaptalanok voltak, és aki
ellátogatott, színvonalas koncertként tekinthet vissza erre az estére.
Befejezésül a Csendes pohárköszöntő újév reggelén sorai:
„ Szaporodjon ez az ország
emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött,
soha-soha ne feledje.”
BÚÉK!
Szilágyiné Marika

A FÉBE legújabb kiadványa Szabó Krisztina CD lemeze lesz
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete megalakulását követő harmadik
évben a Honfoglalás 1100 éves évfordulójára, 1996. augusztus 20-ára
jelentette meg első könyvét „Életleírása és több utazásai és kalandjainak gyűjteménye” címmel hasonmás díszkiadásban, melyet Szűcs
Mihály (1823-1903) egykori főbíró 1892-ben adott ki.
Az elmúlt húsz évben a FÉBE 11 könyvet, 15 egyéb papír alapú
kiadványt, 7 érmet, 2-2 plakettet és jelvényt jelentetett meg, adott ki.
2016-ban újfajta kiadvánnyal kedveskedünk zenét szerető tagjainknak, érdeklődőknek. Szponzorok támogatásával adjuk ki a több mint
egyórás komoly és könnyűzenei számokat tartalmazó CD lemezt. Az
opera, operett, musical, filmdal és népzenei számokat Szabó Krisztina
énekművész adja elő. A lemezt az igényesség és a sokszínűség jellemzi.
A Hatvanban élő és dolgozó művésztanár Szabó Krisztina édesanyja
Szabó Lajosné sz.: Kiss Kornélia és nagyszülei révén fényszarui kötődésű. 1993-ban templomunkban a városavatón csendült fel Jászfényszarun először csodálatos hangja. Azt követően FÉBE és városi rendezvényeken rendszeresen, többségében díjazás nélkül, jótékonysági céllal
énekelt, ezáltal színesített, gazdagított egy-egy rendezvényt. Neve a
szakmában a határon túl, főleg német nyelvterületen Ausztriában,
Svájcban és Németországban ismert.

Szabó Krisztina (FÉBE archívum)
A CD-kiadvány ünnepélyes bemutatójára 2016. március 7-én
(hétfőn) este 17 óra 30 perckor a Városháza dísztermében kerül
sor, melyre várjuk a zeneszerető közönséget és Krisztina tisztelőit.

Tóth Tibor

Idegen nyelvi társalgás, nyelvtanulás helyben!
Manapság nyelvtudás nélkül már nem
lehet előrelépni a munkaerőpiacon. Erre a
kihívásra kínál helyi, kedvezményes lehetőséget a Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár. Szeretettel várjuk idegen nyelvi
klubjainkba a csatlakozni kívánókat!
Angol nyelvből egy éve dolgoznak
együtt a kezdő és újrakezdő csoportban. A
haladóknál cél a kommunikációs készség ja-

vítása, szinten tartása, így döntően társalgási
gyakorlatokkal foglalkoznak. A felnőttek
mellett piciknek is folynak az anyanyelvi
tanárok által vezettet játékok.
A német klubban szintén anyanyelvi
tanár segít egy éve az alapokról indult képzésben.
Az orosz szakkörben nyelvvizsga-előkészítő órákon vehet részt, aki fel szeretné
frissíteni, vagy mélyíteni tudását.

Időpontok:
Angol – hétfő 17 óra (kezdő és mini) és
		 18 óra (újrakezdő és haladó)
Német– szerda 18 óra
Orosz – kedd 16 óra
Jelentkezés és bővebb információ az
57/422-137-es telefonszámon, vagy a 0670/431-6113-as mobilszámon, illetve a
muvhaz@jaszfenyszaru.hu e-mail-címen.

Katinka
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Mesél a föld mélye
Régészeti feltárások a 32-es út jászfényszarui szakasza mentén
Amint már korábbi cikkemben megírtam, a 32-es számú főút mellett jelentős
régészeti feltárások folytak. Megkértem
a feltárást vezető régészt, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársát, Skriba Pétert,
hogy tájékoztassa az érdeklődő lakosságot
a nemrég lezárult régészeti feltárásokról.
Mettől meddig dolgoztak az érintett területen?
A 32-es számú főút nyomvonalán, Hatvan
és Jászfényszaru között több ütemben folytak
a régészeti kutatások. 2014 nyarán és őszén
zajlottak a tervezett útszélesítési és kerékpárút építési munkálatokat megelőző próbafeltárások. Ezekre a kisebb szondázó ásatásokra
azért volt szükség, hogy a beruházó és az építkezési munkálatok kivitelezője képet kapjon
a már korábban ismert, és a beavatkozási területet érintő régészeti lelőhelyek pontosabb
kiterjedéséről, intenzitásáról, a feltárásokra
fordítandó idő és költség kiszámítása miatt.

Római gemma

Ezzel párhuzamosan zajlott a lelőhelyek földmunkát nem igénylő geofizikai kutatása is,
a nem szondázott lelőhelyrészeken, hasonló
célzattal. A próbafeltárásokat és a geofizikai
kutatásokat a Magyar Nemzeti Múzeum részét képező Nemzeti Örökségvédelmi Központ végezte. Az útépítési munkálatok már
2014-ben megkezdődtek az egyes beruházási
szakaszokon, így folyamatosan szükség volt
azok régészeti szakfelügyeletére, mert számítani lehetett arra, hogy eddig nem ismert,
új lelőhelyek kerülnek elő. Így került elő a
vasúti felüljáró új felhajtójának területén egy
avar temető, amelynek teljes feltárása 2014
augusztusa és novembere között meg is történt.
Az útépítés által veszélyeztetett további lelőhelyek feltárására 2015 februárja és júniusa
között, valamint szeptemberben és októberben, két ütemben került sor. A feltárásokat
továbbra is a Magyar Nemzeti Múzeum végezte, de a Heves megyei szakaszon két lelőhely kutatásába bekapcsolódott az egri Dobó
István Vármúzeum is. A Magyar Nemzeti
Múzeum feltárásait Nagy Nándor Norbert,
Nicklas Larsson és jómagam végeztük.
A nyomvonal mennyire volt gazdag régészeti leletekkel?
Az útépítéssel érintett mintegy 10 km-es
útszakaszon 12 régészeti lelőhelyen folytak
feltárások, ezekből 8 lelőhely esett Jászfényszaru határába. Különösen intenzív volt a
megyehatár környékének mintegy 6 km-es
szakasza, itt több kilométer hosszan szinte
összefüggő lelőhelyhalmazt azonosítottunk:
szarmata települések és temetők hosszú láncolatát, amelyek több évszázadon keresztül
használatban voltak. Egy másik, szintén a
szarmatákhoz köthető sűrűn lakott települést és temetőjének részletét a Jászfényszaru
– Pipis-halom elnevezésű lelőhelyen, a város
előtti körforgalomnál tártunk fel.
Milyen korszakú leletanyagot találtak?
Több lelőhelyről kerültek elő őskori objek-

Az avar harcos varkocsszorítói

tumok, kisebb-nagyobb gödrök, kerek tároló
vermek, amelyek az esetek többségében kisebb, időszakos településhez, vagy nagyobb
települések széléhez tartozhattak. Leletanyaguk alapján ezek a lelőhelyrészletek a bronzkor különböző szakaszaira tehetők.
Jászfényszaru – Csépe-lapos II. lelőhelyen
került elő a már említett avar kori temetőrészlet. A közép- és későavar korra (Kr. u. 7.
század utolsó harmada – 8. század) keltezhető
temető 63 sírját jórészt kirabolták.
Az avar temető mellett a legjelentősebbnek
a római császárkor időszakára eső, a szarmatákhoz köthető lelőhelyek bizonyultak. A
szarmaták jelenlétét a lelőhelyek többségénél meg tudtuk figyelni, de a már említett
Pipis-halom mellett a megyehatárnál levő,
Jászfényszaru – Hatvani-határ lelőhely volt a
legjelentősebb. A mintegy 800 méter hosszan
elnyúló településen – amely Jászfényszaru
mellett Hatvan határába is átnyúlik – több
mint 1000 régészeti jelenséget figyeltünk
meg. Északi és déli végénél egy-egy temetőrészletet is találtunk, amelyekbe a hosszú
időn keresztül lakott település lakossága temetkezett. A kutatás eddigi állása alapján a
feltárt szarmata lelőhelyek a Kr. u. 2–3. században voltak használatban.
Mi volt a jellemző a lelőhelyekre?
Ahogy már említettem, a feltárt szarmata
lelőhelyek hosszú ideig lakottak voltak, így
a feltárás folyamán rendkívül intenzív fedettséggel számolhattunk. A különböző időszakokban ásott régészeti jelenségek gyakran
vágták egymást, esetenként bonyolult jelenség-csoportok jöttek létre. A feltárást nehezítette, hogy a lelőhelyek egy részét, a szarmata kor előtt keletkezett vastag, sötétbarna
szubhumusz borította, amelyben nagyon
nehéz volt az objektumok elkülönítése. Az
egyes településrészek az egykori vízfolyások,
meanderek árteréből kiemelkedő alacsony
dombhátakon feküdtek, megfigyelhető volt
esetenként az is, hogy a települést és a temetőt egykor a víz választotta el.
A települések képét a földbe ásott objektumok határozták meg: téglalap alakú, földbe
süllyesztett padlójú házak, körülöttük rengeteg kerek, mély, szűk szájú, ún. „méhkas” alakú
tároló verem, valószínűleg füstölőként használt, egyterű aknakemence, sütőkemencék,
összetört cserépdarabokkal alapozott sütőfelülettel. A házak esetében jól megfigyelhető volt
a tetőgerincet tartó három fő cölöplyuk, egyéb
kisebb-nagyobb cölöp- és karólyukak társaságában. Néhány esetben megfigyelhető volt a
házak közepén levő nyílt tűzhely nyoma is. A
mélyebben fekvő területeken nagyméretű, sekély kutat figyeltünk meg.
A házak, vermek között sok kisebb-nagyobb árkot tártunk fel, amelyek a település
egyes részeit választották el egymástól, de
egyben vízelvezetésre is szolgáltak. A fentieken kívül rengeteg cölöplyuk került elő, amelyek kerítésekhez, karámokhoz tartozhattak.
(folytatás a 23. oldalon)
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Kitekintés-Áttekintés

Városunk nemrégiben beavatott, színvonalas kiállítótere, a Régi Kaszinó étterem és kávézó egy grafikai kiállítással várja a művészet iránt
fogékonyakat. Jómagam, Bugyi István József, iskolánk pedagógusa
akasztottam falra munkáimat, melyek egyedi és sokszorosított grafikákat foglalnak magukba. Igyekeztem egységes és egyben átfogó képet

adni az elmúlt tíz év tevékenységéről, erre utal a Kitekintés, mint az
esemény megnevezése is.
A több mint harminc képből álló tárlatot 2016. február 17-ig tekinthetik meg az érdeklődők.
Bugyi István József

Ünnepi kötet a Jászságról Bathó Edit tiszteletére
A Jász Múzeum hivatásának elkötelezett igazgatónője, a néprajztudomány kiváló kutatója, Jászberény díszpolgára, dr. Bathó Edit 2016ban ünnepli 60. születésnapját. A jeles alkalomra megjelenő kötet
szerzői a Jászságról vagy a Jászsághoz, a Jászkun kerülethez kapcsolódó
írással tisztelegnek az ünnepelt előtt. A gratulálók sorához mindenki csatlakozhat, aki előfizetésével segíti, hogy a jász hagyományőrzés
kiemelkedő alakját, a Jász Múzeum igazgatónőjét 60. születésnapján
hozzá méltó jászági könyvvel köszönthessük. A kötet a Damjanich János Múzeum adja ki, szerkesztője Bánkiné dr. Molnár Erzsébet.
Kedves előfizetők, e felhívás terjedelme nem teszi lehetővé a könyv
teljes tartalmának részletezését, hiszen több mint 40 szerző köszönti az

ünnepeltet a Jászsághoz kapcsolódó írásával, új kutatási eredményeinek közreadásával.
A B/5-ös formátumban, színes, keménytáblás borítóval, számos színes és fekete-fehér képpel 400 oldalon megjelenő könyv előfizetési
ára 3.000 Ft.
Előfizethető Jászfényszarun a helyi könyvtárban, 3A Takarékszövetkezetben Hangosiné Réz Máriánál, Görbe Jánosné Amálkánál és Tóth
Tibornál 2016. február 20-ig.
Kérem az olvasókat, a jászok és Jászsággal foglalkozó könyvek gyűjtőit csatlakozzanak a Bathó Editet köszöntőkhöz és előfizetésükkel
Tóth Tibor
segítsék a kötet megjelenését.

Mesél a föld mélye
Régészeti feltárások a 32-es út jászfényszarui szakasza mentén
(folytatás a 22. oldalról)
Több esetben a cölöpsorok földfelszíni épületekre utaltak, amelyek magasabban fekvő
részeit a talajművelés már megsemmisítette.
A feltárt temetőrészekre jellemző, hogy a
legtöbb esetben megfigyelhető volt körárok a
sírok körül, ami a föléjük egykor emelt, azóta
megsemmisült halom építésekor jött létre. A
feltárt sírok így viszonylag nagyobb távolságokban feküdtek egymástól. Az útszélesítés,
valamint a kerékpárút keskeny nyomvonala
ezért a temetőknek csak kisebb részét érintette. A temetkezések erősen bolygatottak
voltak, használati tárgyak (kerámiaedények),
valamint a viselet elemei (övcsatok, fibulák,
gyöngyök) kerültek elő belőlük. Némelyik
sírban római pénzérme is volt.
Milyen érdekességek fordultak elő?
Hasonló többrétegű települések esetében
lehetőségünk van egy belső, ún. relatív kronológia felállítására. Ebben egyrészt a régészeti jelenségek egymáshoz való viszonya
segít. Például a földbe mélyített szarmata
házak masszív agyagpadlóval készültek, amit
kisebb-nagyobb gödrök, illetve a tetőszerkezet cölöplyukai törtek át. Gyakran megfigyel-

hető volt, hogy a házak alatt levő korábbi,
már ugyan betemetett, de nem kellőképpen
tömörödött tároló vermek betöltésébe a ház
padlója belesüllyedt.
A felhagyott települések leletanyagát jórészt
az összetört, és a már nem használt vermekben, árkokban felhalmozott edénytöredékek,
és a jórészt konyhahulladékként felhalmozott állatcsontok adják. Információ tartalmuk miatt különösen értékesek a különböző
fémleletek, vagy az egyéb anyagból (például
csontból) készített tárgyak. A jászfényszarui
településekről viszonylag sok fémtárgy került elő, amelyek közül is a legfontosabbak
a római pénzérmék, valamint a bronz- vagy
ezüstfibulák (ruhakapcsoló tűk), amelyek a
pontosabb keltezésben is nagy szerepet játszanak. Ezekkel a lelettípusokkal közvetlenül is
összekapcsolható és jobban vizsgálható a település és temetője. Sok esetben kerültek elő
gödrök, cölöplyukak betöltéséből gyöngyök
is, amelyek a szarmata viseletben kiemelkedő szereppel bírtak, és a sírok egyik jellemző
lelettípusához tartoznak. Külön érdekességként említhető egy római mitológiai alakot
ábrázoló kisméretű gemma (ékkő) is. Az egy-

kori gazdagságot egy avar kori arany fülbevaló érzékelteti, hiszen az egykori sírrablók, bár
szinte teljesen kirabolták a sírokat, a figyelmüket ez az arany fülbevaló mégis elkerülte.
Szerencsére egy avar harcos érintetlen sírja
is előkerült. A halott jobb oldalán helyezték
el a felajzatlan íjat. Fém veretekkel díszített
övének jobb és bal oldalán egy kisebb méretű
vaskés, valamint egy nagyobb méretű vastőr
került elő. Közvetett adatok alapján még hajviseletére is tudunk következtetni: jobb vállánál préselt indadíszes varkocsszorító pár került elő, mely a kor férfi hajviseletének egyik
jellegzetes eleme volt. A combcsontok táján
nagy mennyiségű állatcsont került elő, ami
egyértelműen a halottnak a túlvilágra szánt
ételmellékletre utalnak.
Hova kerülnek a leletanyagok?
A feltárt lelőhelyek leletanyaga – a szolnoki
Damjanich János Múzeummal kötött megállapodás alapján – a feltárást végző intézmény,
tehát a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményébe kerül.
Köszönöm szépen az interjút és további sikeres munkát kívánok!
Farkas Kristóf Vince
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Kiállítás ajánló
Cserkészliliom a Jászkürt árnyékában. A jászberényi cserkészet 90 éve

Cserkésztábor életkép

Kis cserkész vándorbottal
A jászberényi Jász Múzeum 2015. október
közepén nyitotta meg a jászberényi cserkészet múltját és jelenét bemutató látványos
emlékkiállítását. A kiállítás elején mutatjuk
be a cserkészmozgalom megalapítóját, a brit
Robert Baden-Powellt. A cserkészek által csak
Bi-Pi-ként emlegetett legendás alapító 1907ben szervezte meg első kísérleti táborát, és
annak tapasztalataiból írta meg Cserkészet
fiúknak című könyvét. Hatására az egész
világon megindult a cserkészőrsök, csapatok
szervezése.

A cserkészet Magyarországon már 1909-ben
megjelent. A Jászságban legkorábban Jászapátin alakult meg cserkészcsapat. Jászberényben
viszonylag későn, 1925-ben alakult meg az
első cserkészcsapat, ami a 298. számú Lehel
cserkészcsapat nevet viselte. A csapat fenntartója az Állami Tanítóképző Intézet volt. A
cserkészet jászberényi jelentőségére utal, hogy
1948-ig összesen hat csapat létezett. A hazai
cserkészet leglátványosabb eseményére 1933ban került sor, hiszen a IV. Világjamboree-nak
Gödöllő adott otthont. A különleges eseményen több mint 26000 cserkész vett részt a
világ minden tájáról. A Jamboree-n számos
jászberényi cserkész is megjelent. A város
közéleti személyeiből alakult Apponyi Albert
véncserkész csapat pedig a rendezvényről egyedülállóan gazdag, különleges csapatnaplót
készített, melyben a tagok művészi igényű és
szellemes karikatúráin túl különleges fotók is
helyet kaptak. A naplóban összegyűjtött aláírások közül kiemelkedik Bi-Pi autogramja. A
napló története is nagyon különleges, hiszen a
II. világháború során a szovjet csapatok a díszes kötetet rekvirálták, bőrkötését leszedték, a
naplót pedig Szenicén hagyták, és egy felvidéki
cserkésztársnak köszönhetően 1955-re került
vissza Jászberénybe.
A kiállításon a helyi cserkészek számos relikviáját tudtuk kiállítani a korabeli ruházattól egészen a Morse-bicskáig vagy a Kárpátmedencét bejárt cserkészbotig.

A cserkészet 1948-ban történt betiltása
után Jászberényben 1989 őszén Vajk Alajos
Atanáz, a Főplébánia idős káplánja alakította újjá az egykori „Katholikus Legényegylet”
régi csapatát, a 858. sz. „Jász” cserkészcsapatot. A csapat 2000-ben egyesült az 1998-ban
újjáalakult 298. sz. Lehel vezér cserkészcsapattal. Szerencsére napjainkra a cserkészet
Jászberényben ismét virágzását éli, hiszen
manapság száz tagot számlál a helyi cserkészcsapat. A cserkészeknek hetente vannak
közös foglalkozásaik, melynek csúcspontjai
a rendszeres táborozások. A cserkészfogadalomra és cserkésztörvényekre alapozott munka eredményessége érdekében korosztályokra
bontják a tagságot. Öt fő korosztályuk van:
kiscserkészek, cserkészek, kószák, vándorok
és az öregcserkészek. Az őrsök munkáit az
őrsvezetők, míg a 2-4 őrsből álló raj életét
a segédtisztek irányítják. A 3-5 rajból álló
csapat életét pedig a tiszti képesítésű csapatparancsnok. A korosztályokra jellemező
munkatervek szerint őrsi- és rajgyűlések, valamint túrák és portyák keretében sajátítják el
a sikeres próbákhoz szükséges cserkészismereteket. A cserkészek által használt csomózási
technikákat a látogatók is kipróbálhatják a
kiállításban kihelyezett köteleken.
Az év közben megszerzett tudás és ismeret nélkülözhetetlen a sikeres és eredményes
táborozáshoz. A kiállítás hangsúlyos része
a cserkésztábor enteriőr alakulótérrel, zászlóval, táborkereszttel, parancstáblával, őrsi
körlet tűzhellyel, szemetessel, cipőtartóval, mosdóállvánnyal és paddal kombinált
asztallal, valamint a tábori konyha, a főzés
napjainkban használt eszközeivel. A tárlatban megjelenik Márton Lajos (1893–1953)
– vagy, ahogy cserkészkörökben hívták: Mártonka - magyar festő és illusztrátor munkája
is. Stílusa félreismerhetetlenül egyedi, és nagyon kedves hangulatot áraszt. Cserkészkörökben leghíresebb alkotásai a kiállításban is
megjelenített 1930-as években megfestett 10
cserkésztörvényt ábrázoló sorozata, és Jamboree–vázlatalbuma, mely az 1933-as Gödöllői
Jamboree-n készült vázlatait tartalmazza. A
cserkészet iránt érdeklődők az emlékkiállítást
2016. május 30-ig tekinthetik meg.
Kép és szöveg: Farkas Kristóf Vince

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették
a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken.
Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok
számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól
ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.

Cím:
Telefon:
E-mail:
Weboldal:

1461 Budapest, Pf.: 182.
06 (1) 342-6355, 06-70/330-5384
panasz@cchr.hu
www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

Cím:
Telefon:
E-mail:
Weboldal:

1461 Budapest, Pf.: 182.
06 (1) 342-6355, 06-70/330-5384
info@cchr.hu
www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!
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„Tégy valamit másokért” – Albert Schweitzer

Véradók köszöntése

Bensőséges ünnepségen jászfényszarui véradókat köszöntöttek tavaly december 15-én
a Régi Kaszinó étteremben. A rendezvényen
jelen volt Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, dr. Voller Erika jegyző, Lovászné
Török Magdolna iskolaigazgató, önkormányzati képviselő, Botkáné Sárközi Ildikó
tanítónő, aki korábban vöröskeresztes aktívaként irányította a jászberényi Vöröskeresztet,
dr. Palencsár Csaba háziorvos, Kiss Jánosné
a helyi Vöröskereszt elnöke, Langó Józsefné

aktivista és Kővágó Jánosné, a helyi Vöröskereszt titkára.
Elismerésben részesültek és a jászfényszarui
önkormányzat ajándékutalványait kapták:
Dobosné Ötvös Krisztina, Dombainé Turza
Éva, Nagy Albert Félix, Szűcs Anett, Kulics
Attila, Palócz Zoltán, Petőné Réz Judit, Pető
Gyula, Szabó Károlyné, Ézsiás Sándor, Fábián Gábor, Hornyák László és Boda Andor
többszörös véradók. Köszönetet mondtak a
rendkívüli véradás résztvevőinek is, akik egy

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
Jászfényszaru Város Önk. Hivatal titkárság ........... (+36) 57/520-101

a kórházban ápolt jászfényszarui betegnek
adtak vért, ők: Fülöp Roland, Ézsiás Sándor,
Kakas Gáborné, Huber István, Morvainé Palócz Éva, Sándor Mónika, Rákos Gábor és
Liziczai Zsolt.
Kővágó Jánosné köszönetet mondott a véradóknak, akik képesek önzetlenül segíteni
másokon s megköszönte a gesztust az önkormányzatnak és a szervezőknek, akik az ünnepség megrendezését elősegítették.
Sugár Istvánné · Fotó: dr. Voller Erika

Testünk a csoda
Interaktív kiállítás
gyerekeknek
Helyszín: Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár
nagyterme
Ideje: 2016. április 11–16 ig.
A kiállítás célja és küldetése, hogy egyedi eszközökkel bemutassák
és a gyermekeknek is könnyen érthetővé tegyék az emberi test működését.
A tárlatnak nagy szerepe lehet abban, hogy a látogatók játékos módon, szinte észrevétlenül szerezzenek új ismereteket.
Ebben nagy segítséget nyújtanak az interaktív eszközök, mint például a szívpumpa, a hormonrakéta, a májraktár, az emésztőpálya, az
idegsejt-ragyogás, az izomszalag-emelő, a robotkar-irányítás, a villámló agy, a táplálékválasztó, a csontrakodó vagy éppen az idegrendszerautópálya.
Külön 8 állomásból álló részleg az iskolás korosztálynak, és külön 6
állomásból álló részleg az óvodásoknak.
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Emlékezés

Emlékezés

FARAGÓ JÁNOS

KUN JÓZSEF

halálának 4. évfordulójára.

halálának 10. évfordulójára.

„Számunkra Te soha sem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Felesége, lánya és családja

„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 szüleid

Emlékezés

Meleg Emánuel
halálának 21. és felessége

Emlékezés

Cserháti Mária

TÖRÖKNÉ
HARMATH ILONA

halálának 14. évfordulójára.

„Ők már ott vannak, ahol nincs fájdalom,
csak örök béke és nyugalom.”
A szerető család

halálának 18. évfordulójára.

„Arcunkat könny mossa,
mert nem vagy már többé,
De szívünkben emléked élni fog örökké.”
Szerető családod

Emlékezés

Nagy Nándor
halálának 34. és felessége

Dávid Piroska
halálának 11. évfordulójára.

„Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, s míg élünk, őrizzük őket.”
Szerető fiuk és a rokonság
Emlékezés

NAGY ISTVÁNNÉ
TÓTH ILONA
halálának 1. évfordulójára.

„Egy éve már, hogy örökre itt hagytál,
Drága emlékeiddel szívünkben maradtál.
Bármilyen csodás is a világi élet,
Pótolni nem tudna senki soha téged.”
Szerető két lányod, unokáid és a dédik
Köszönjük az együttérzést
mindazoknak, akik

TÓTH ISTVÁNNÉ
BITARÓCZKI PIROSKA
temetésén részt vettek és a szeretet
virágával sírját beborították.

„Ő már ott van, ahol nincs fájdalom,
csak örök béke és nyugalom.”
Fájó szívvel emlékezünk, fia és kistestvére

Emlékezés

BARANYI JÓZSEF
halálának 15. évfordulójára.

„Ez a gyertya világítson néked,
Mi őrizzük emléked.”
Szerető családod
Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak,
barátoknak, szomszédoknak és ismerősöknek, akik

Hajcsik Imre

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, csokrot, virágot hoztak,
fájdalmunkat enyhíteni próbálták.
„Pihenj Te drága szív, mely megszűntél dobogni,
Szerető jóságod nem tudjuk feledni.
Mert elfelejteni Téged soha nem lehet.
Csak meg kell tanulnunk élni Nélküled.”
A gyászoló család
Emlékezés

Jáger István
halálának 2. évfordulójára.

„Csillag volt, mert szívből szeretett,
s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, a szívünkben él,
és örökre ott marad.”
Szerető felesége, gyermekei és unokái

Ha szeret varrni és alkotni...
Alapfokú foltvarró tanfolyam indul 2016.
február 8-án (hétfőn) kéthetente 14.00 órától 16.00-ig a Petőfi Sándor Művelődési Ház
Könyvtárában. A foglalkozások önköltségesek, alkalmanként 500 Ft. Mindenki saját
alapanyagból (karton) dolgozik.
Vezeti: Pintér Lászlóné, Erzsike tapasztalt
foltvarró, számos vidéki, országos és külföldi
kiállítás résztvevője, több csoport vezetője, a
Magyar Foltvarró Céh tagja. Tapasztalatait

mindig megújítja a nyári alkotótáborokban,
és átadja tanítványainak.
Ha szeret varrni és alkotni, kreativitását
kipróbálni, itt a helye!
A technikáról és részletekről előzetesen
érdeklődhet Erzsikénél az 57/413-216-os
telefonszámon. Jelentkezni lehet a művelődési házban személyesen, az 57/422-137es telefonszámon és e-mailben, a muvhaz@
jaszfenyszaru.hu címen.
Dávid Ildikó
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Bábelőadás-játékok-kézműves foglalkozás!
Ingyenes játszóház
2016. február 7-én 10-12 óráig
a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban.
Szeretettel várunk!
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István u. 10. · Tel.: 70/224-4179

Szemvizsgálat minden pénteken 14.00 órától (bejelentkezés alapján).

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:
Projekt asszisztens
Marketing asszisztens
Részletek a www.jic.hu oldalon.

Anyakönyvi hírek – 2015. december
SZÜLETTEK: Fürtös Hanna Aida (Gajdics Adrienn Aida), Kóródi
Réka (Berényi Adrienn), Varga Anna Kamilla (Máté Hajnal).
Házasságot kötöttek: Ambrus Richárd és Kasza Nikolett.
ELHUNYTAK: Hajcsik Imre (74), Tóth Istvánné Bitaróczki Piroska (78).

Rendel: Dr. SISKA IRÉN szemész szakorvos.
Bejelentkezés személyesen, vagy a 70/224-4179-es telefonszámon.

Általános keretakció
-20%, -30% kedvezmény
Egyfókuszú lencse
Bifokális lencse
Multifokális lencse
Fényre sötétedős lencse

}

-20%
kedvezmény

Napszemüveg akció:
-30% már csak ebben a hónapban!
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig
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Véradás
Kedves Embertársunk!
Szeretettel hívjuk és várjuk Önt is
legközelebbi véradásunkra február 11-én,
csütörtökön 12.30–16.00 az Egészségházba.
Önzetlen segítségét előre is köszönjük!
Örömmel fogadnánk az új önkéntes véradók segítségét.
Kővágó Jánosné, a Városi Vöröskereszt titkára

Programajánló
Február
4.
17:00 Amerre én járok – Mádi József fotókiállítása
		megnyitója
5.
16:00 Alsós farsang
6.
17:00 Színház – Fiatalság, bolondság
		 – adácsi Veritas Színpad
7.
10:00 Baptista közösség játszóháza
10. 18:30 Fortuna Együttes vendégjátéka Jászberényben
		 a Főnix-ben – Szerenád
13. 15:00 Szivárvány Óvoda farsangi bál és kiállítás
14. 14:00 Sufni-börze
20. 18:00 FÉBE bál
27.		 Napsugár Óvoda farsangi bál
Márciusi előzetes
2.
17:00 Közmeghallgatás a Városházán
12. 18:00 Zenei utazás – jótékonysági koncert
15. 16:00 Városi ünnepség
További időszaki kiállítás:
· Bugyi József István Kitekintés c. kiállítása a Régi Kaszinó Étteremben
A külön nem jelölt programok helyszíne a Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár. Bővebb információ a www. jaszfenyszaru.hu honlapon és a facebook-on.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!
Katinka

A magyar kultúra napja alkalmából ünnepi vacsorával és elismerő szavakkal köszöntötte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesterasszony a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóit, az
intézmény csoportjainak vezetőit, a Mi újság Fényszarun? c. lap szerkesztőit és a kulturális statisztikát benyújtó civil szervezetek vezetőit.
Katinka

Sakk-klub felnőtteknek
Február 9-től szeretettel várjuk minden kedden 17 órakor a sakkozni szeretőket a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár emeleti
termébe.
Sárvári Róbert
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