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Hivatalosan is elindították
a Thyssenkrupp új autóipari gyárának építését Jászfényszarun
SAJTÓKÖZLEMÉNY
· Több mint 30 milliárd forint beruházással jön létre
az új motoralkatrész és kormányrendszer gyár
· 500 új munkahely létesül
Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter, valamint dr. Heinrich Hiesinger, a Thyssenkrupp vezérigazgatója ma hivatalosan is elindították a Thyssenkrupp új autóipari gyárának építését Jászfényszarun.
A jelképes első kapavágással ünnepélyes keretek között adtak startjelet
az új beruházás számára. A Thyssenkrupp több mint 30 milliárd forint beruházással hoz létre motoralkatrészeket és kormányrendszereket
gyártó üzemcsarnokot a helyszínen. Az üzemben 2018-tól készülnek
elektromechanikus rásegítésű kormányrendszerek, valamint hengerfejbe integrált vezérműtengelyek a nemzetközi autóipar számára.
A Thyssenkrupp a következő években mintegy 500 munkahelyet teremt ezzel a beruházással.

Magyarországon. Budapesten működteti kormányzástechnológiai
szoftver- és fejlesztő központját, ahol közel 430 szoftverfejlesztő fejleszt a nemzetközi autóipar számára szoftver és hardver megoldásokat
elektromechanikus kormányrendszerekhez. A Thyssenkrupp 2013ban nyitotta meg győri gyáregységét, ahol az Audi számára gyártanak
első és hátsó futóműveket.
Ezenkívül a Thyssenkrupp hat, elsősorban nyersanyagokkal foglalkozó kereskedelmi kirendeltséget tart fenn az országban. Legutóbb ez
év februárjában vásárolt fel a konszern Győrben egy további acél- és
nemesacél termékeket megmunkáló acélipari szolgáltató központot
autóipari ügyfelei igényeinek kielégítése érdekében. A vállalat ezenfelül felvonókat és mozgólépcsőket is értékesít és szerel össze Magyarországon. A technológia konszern jelenleg körülbelül 900 dolgozót
foglalkoztat hazánkban. A tavalyi üzleti évben a Thyssenkrupp magyarországi ügyfeleivel mintegy 525 millió eurós árbevételt ért el.
(folytatás a 2. oldalon)

A német Thyssenkrupp
vezérigazgatójával tárgyalt
Orbán Viktor miniszterelnök
A Thyssenkrupp legújabb, 33,5 milliárd forintos magyarországi autóipari beruházásáról is tárgyalt egymással csütörtök délelőtt az Országházban Orbán Viktor miniszterelnök és Heinrich Hiesinger, a német cég vezérigazgatója – közölte Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki
Sajtóiroda vezetője a kormany.hu-val.

„Magyarország számára elismerés és megtiszteltetés, hogy a
Thyssenkrupp hazánkat választotta a befektetésre. Magyarország a
régió járműipari fellegvára, amely csak a tavalyi évben 17%-ot növekedett. A Thyssenkrupp magyarországi tevékenysége jelentős az ország
versenyképessége szempontjából” – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
„Magyarország a Thyssenkrupp számára az elmúlt években fontos
üzleti partnerré és a közép-európai régió jelentős fejlődést mutató országává vált. Különösképpen igaz ez a mi autóipari beszállítói
üzletágunkra. Magyarország emellett nemcsak a magas technikai
színvonalú alkatrészeink termelése szempontjából fontos, hanem kutatás-fejlesztési pontként is egyre nagyobb jelentőségre tesz szert” – fogalmazott dr. Heinrich Hiesinger, a Thyssenkrupp vezérigazgatója az
építési munkák ünnepélyes megnyitásakor.
A Thyssenkrupp autóipari beszállítói szegmense a jászfényszarui új
üzemegységén kívül már másik két telephelyen is képviselteti magát

Orbán Viktor és Heinrich Hiesinger tanácskozásán kiemelt téma volt az
európai gazdaság és ipar versenyképessége is
Elmondta: a megbeszélésen – melyen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is – a felek megelégedéssel állapították
meg, hogy mintegy félezer munkahely jön létre az új jászfényszarui
beruházással, és a Thyssenkrupp hosszú távon tervezi magyarországi
kutatás-fejlesztési és termelési tevékenységét.
Fotó: Botár Gergely/kormany.hu
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Hivatalosan is elindították
a Thyssenkrupp új autóipari gyárának építését Jászfényszarun
(folytatás az 1. oldalról)
A Thyssenkrupp az autóiparban
A Thyssenkrupp világszerte egyike az autóipar vezető anyag- és alkatrészszállítóinak.
Tízből kilenc prémium osztályú autó a vállalat termékeivel készül, és
minden harmadik teherautóban megtalálhatók a Thyssenkrupp hajtómű alkatrészei. A Thyssenkrupp személygépjármű szektorban elért
árbevétele a 2014/2015. üzleti évben több mint 3000 milliárd forintra
rúgott. A megrendelők körében szinte valamennyi nagy autógyártó
megtalálható.

A Thyssenkrupp Components Technology üzleti területe
A Thyssenkrupp világszerte 29 000 munkatársa segítségével fejleszt
hightech alkatrészeket az autóipar és a gépgyártás számára. Az autóiparban a termékpaletta az épített vezérműtengelyektől és integrált
vezérműtengelyes hengerfejmoduloktól a kormány- és lengéscsillapítókon át a különböző rugókig és stabilizátorokig, valamint tengelymodulok összeszereléséig terjed. Ipari területen a Thyssenkrupp építőgépek, szélerőművek és az általános gépipar részére szállít számos
alkalmazást. A Components Technology üzleti terület a 2014/2015.
üzleti évben több mint 2000 milliárd forint árbevételt ért el.

Az Év Ipari Parkja 2015-ben is a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
Idén már 5. alkalommal díjazta az előző év
legkiemelkedőbb magyarországi beruházóit a
2015-ben rekordévet záró Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA). A gálaesemény keretében átadott „Év Befektetője” díjak célja,
hogy elismerésben részesüljenek azok a befektetők, melyek új munkahelyek létrehozásával
és a kkv szektor erősítésével a legnagyobb
mértékben járultak hozzá a nemzetgazdaság
és a magyar társadalom fejlődéséhez.

Az elismeréseket Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Ésik Róbert,
a HIPA elnöke adták át.
Az év legjobb ipari parkja címet idén, már
második alkalommal, Jászfényszaru város
polgármestere, Győriné dr. Czeglédi Márta és
a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. ügyvezetője, Versegi László vehette át 2016. március
29-én.
Bazsó Diána

Üde színfolt az Ipari Parkban
A Multifunkciós Csarnokot ez év márciusától új bérlő vette igénybe. A cég 2008-ban
kezdte forgalmazni a bio alapanyagú szépségápolási termékeit. Mára 15 embert alkalmazva stabil szereplőként van jelen a hazai
és nemzetközi natúr- és prémium minőségű

professzionális kozmetikai termékek piacán.
A magyar cég várhatóan 2016 októberében
kezdi meg működését az Ipari Parkban.
Bazsó Diána
Értékesítési képviselő
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület március hónapban
négy alkalommal tartott ülést, melyen
több önkormányzati döntést hozott. Erről az alábbiakban rövid összefoglalóként
nyújtok tájékoztatást az érdeklődő olvasóknak.
2016. március 2.
Az ülés Közmeghallgatással kezdődött,
melyről a márciusi lapban már beszámoltunk.
A Közmeghallgatást követően első napirendként a Pénzügyi Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság javaslatára
rendeletet alkottak a Jászfényszaru Város
Önkormányzata 2015. évi költségvetési
előirányzatainak megállapításáról szóló
2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Az ülés kiemelt napirendjeként a Pénzügyi Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság javaslatára elfogadták Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2016. évi
költségvetését.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság által előterjesztett napirend keretében a Hajtató
területén lévő betontörmelék elszállításához nyertes ajánlattevőként a GEO ÉP
CENTRUM Kft.-t jelölte ki az ajánlatában

szereplő nettó 3.200 Ft/tonna díj figyelembe vételével. A képviselő-testület a feladat
ellátásához 300 tonna mennyiség figyelembe vételével, keret jelleggel 1.250.000 Ft-ot
biztosított a város 2016. évi költségvetéséből.
A képvieslő-testület az „Utánunk a közösség – Komplex telep-program Fényszarun”
elnevezésű, TÁMOP- 5.3.6-11/1-2012-0062
számú projekt fenntartásának első évéhez
kapcsolódó feladatok ellátására a város
2016. évi költségvetéséből 560.000 Ft-ot
biztosít.
A 2016. évi Kiskert program megvalósításához 900.000 Ft forrást biztosítottak a
város 2016. évi költségvetéséből.
Elfogadták az 1956-os köztéri emlékmű
elkészítésére vonatkozó elképzelést. Támogatták Szabó Imrefia Béla szobrászművész javaslatát, melynek megvalósításához
a 2016. évi költségvetés terhére 4 millió Ft
keretösszeget hagytak jóvá.
Döntést hoztak arról, hogy a Jászfényszaru
Ipari Centrum Kft. a Thyssenkrupp Presta
Hungary Kft.-vel korábban aláírt együttműködési megállapodásban rögzítettek
szerint az Ipari Centrum Kft. tulajdonában
levő, értékesítésére szánt ingatlanon található
Émász tulajdonában levő vezetéket kiváltsa egy új vezetékkel.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. által bekért ajánlatok alapján a nyertes ajánlattevő LANZO
Kft.-vel nettó 30.931.485 Ft díj figyelembe
vételével Versegi László ügyvezető a vállalkozási szerződést aláírja.
Zárt ülésen:
· döntöttek a Jászfényszaru Kőrösi Csoma Sándor u. 10. szám alatti ingatlan
vételéről. A képviselő-testület egyben
felhatalmazta Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére;
· elutasították a külterületi tanyai ingatlanok villamos energia ellátás csatlakozási díj megfizetésének elengedésére
irányuló kérelmeket;
· Jászfényszaru iparfejlesztésének 60 hektárra történő megvalósítása érdekében
ingatlancsereügyletekről határoztak;
· a képviselő-testület felhatalmazta Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert,
hogy az új bölcsőde, új óvoda és tanuszoda közbeszerzési eljárásának lefolytatására alkalmas engedélyezési terveinek és a költségbecslésének elkészítése
(folytatás a 3. oldalon)
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(Folytatás a 2. oldalról)
érdekében, a jogerős engedélyek beszerzésére további pályázók kerülhessenek
bevonásra.
2016. március 3.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság által
előterjesztett javaslat alapján az iparfejlesztéssel érintett beruházási célterületen
elvégzendő „Tereprendezés-földmunka”
tárgyban indított közbeszerzési eljárást –
érvényes ajánlat hiánya miatt – eredménytelenné nyilvánították.
A képviselő-testület felhatalmazta a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. ügyvezetőjét,
hogy az iparfejlesztési beruházás érdekében
szükséges tereprendezési, régészeti és kerítésépítési munkák elvégzésére vonatkozó
szerződést megkösse, illetve annak alapján
ezen munkákat elvégeztesse.
Kijelölték, hogy a Szabadság úti járda tervezéshez ajánlattételre mely vállalkozásokat
kéri fel.
Kiegészítették további ajánlattevők kijelölésével az új bölcsőde, új óvoda és tanuszoda tervezésével kapcsolatos közbeszerzési
eljárásban meghívandók körét.
2016. március 16.
Tekintettel az iparfejlesztési beruházás
megkezdéséhez szükséges tereprendezési feladatok időhatékonyabb elvégzésére
a képviselő-testület felhatalmazást adott
a tereprendezési munkálatok költségének vételárba történő beszámítására a
Thyssenkrupp Presta Hungary Kft.-vel
megkötendő ingatlan adásvételi szerződésben. A testület egyben felhatalmazta a
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.-t, hogy
a beruházással érintett ingatlanon kb. 132
m hosszúságban szilárd burkolatú út felépítmény vonatkozásában kiírt pályázathoz
képest eltérjen.
A képviselő-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatára döntött:
· a „Bővülő mezőgazdasági tevékenység Jászfényszarun ráépülő program
keretében” című, 2016. évi STARTMUNKA kistérségi mintaprogramban
műtrágya beszerzéséhez ajánlattevők
kijelöléséről;
· a „Bővülő mezőgazdasági tevékenység Jászfényszarun ráépülő program
keretében” című, 2016. évi STARTMUNKA kistérségi mintaprogramban
vetőmag beszerzéséhez ajánlattevők
kijelöléséről;
· a „Mezőgazdasági utak rendbetétele Jászfényszarun szociális ráépülő
program keretében” című, 2016. évi
STARTMUNKA kistérségi mintaprogramban munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzéséhez ajánlattevők kijelöléséről;
· a „Bővülő mezőgazdasági tevékenység Jászfényszarun ráépülő program
keretében” című, 2016. évi STARTMUNKA kistérségi mintaprogramban

munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzéséhez ajánlattevők kijelöléséről;
· a „Mezőgazdasági utak rendbetétele Jászfényszarun szociális ráépülő
program keretében” című, 2016. évi
STARTMUNKA kistérségi mintaprogramban kisértékű tárgyi eszközök beszerzéséhez ajánlattevők kijelöléséről;
· a 2016. évi Kiskert program keretében
150 ingatlanra vonatkoztatott vetőmag
beszerzéséhez nyertes ajánlattevőként
Józsa Gyuláné egyéni vállalkozót jelölte ki az ajánlatban szereplő bruttó
557.022 Ft összeg figyelembe vételével;

Dr. Voller Erika jegyző
· az „Új bölcsőde, új óvoda és tanuszoda közbeszerzési eljárás lefolytatására
alkalmas engedélyezési terveinek és a
kapcsolódó költségbecslés elkészítése,
jogerős engedélyek beszerzése” tárgyú pályáztatás nyertes pályázójának a Barakk
Kft.-t jelölte ki a pályázatában szereplő
bruttó 19.812.000 Ft figyelembe vételével, melyhez a forrást a város 2016. évi
költségvetésének terhére biztosította;
· a Jászfényszaru Városközpont Sportudvar, a Vásártér, valamint a Városközpontot a Vásártérrel összekötő
út parképítési terveinek, a tervekhez
kapcsolódó, közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas árazott és árazatlan
költségvetés elkészítése tárgyú beszerzés
nyertes ajánlattevőjének az S-tér Kft.-t
jelölte ki az ajánlatban megjelölt bruttó 2.403.000 Ft figyelembe vételével,
melyhez az előirányzatot a város 2016.
évi költségvetésében hagyta jóvá;
· a Szabadság úti járdatervezéshez ajánlattevők kijelöléséről;
· a Szabadság úti közcélú légvezetéki hálózat átépítésének tervezésére történő
ajánlatkérésről;
· az ingatlancsere ügylettel kapcsolatosan
felmerülő földmérési munkák elvégzésének megrendeléséről.

A képviselő-testület elfogadta a 2016. évi
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási
programok indítására, saját forrás biztosítására vonatkozó előterjesztést 24 fő foglalkoztatásával. A programok megvalósításához
2.960.359 Ft saját forrást biztosított, melyből 2.840.359 Ft a bérköltségek (bér és annak járulékai) saját forrásaként, 120.000 Ft a
„Segítő Kezek” időslátogató országos mintaprogram végrehajtásához használható fel.
Jóváhagyták a civil szervezetek 2016. évi
támogatására vonatkozó pályázati felhívást.
Elfogadták a 28. Tavaszi Emlékhadjárat
megrendezésének 200.000 Ft-tal történő
támogatását.
Támogatták a 3106 jelű összekötő út
18.571 km szelvényében (a Samsung bekötő és a JIC Vállalkozói Ház kereszteződésében) található csomópontban körforgalom
kialakítását. A képviselő-testület felkérte
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert
arra, hogy a körforgalom kialakításához
szükséges intézkedéseket megtegye, beleértve a „TOP-34.1.1-15 jelű, Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés című” kiírásra
pályázat benyújtását.
Megtárgyalták a Gamesz azon beadványát,
mely a mentőszolgálat mentőautójával történő kitelepülésével kapcsolatos javaslatra
vonatkozott, és úgy döntöttek, hogy ezen javaslatot részletes költségvetés kidolgozásával
előkészítetten kell előterjeszteni.
A Szociális, Egészségügyi, Oktatási,
Idős- és Vallásügyi Bizottság javaslatára
jóváhagyták a szünidei gyermekétkeztetés
megvalósulásának feltételeit a 2015/2016.
tanév tavaszi szünetében, mely szerint a gyermekek étkeztetését a közétkeztetést is végző
Vágó és Társa Bt. biztosítja a Régi Kaszinó étterem és kávézó helyiségében helyben történő
fogyasztással.
2016. március 23.
A testület elfogadta, hogy a nyílt ülésen elsőként az új óvoda és bölcsőde terveinek
társadalmi vitájára kerüljön sor. Az új óvoda és bölcsőde terveit a képviselők és az
óvónők megismerték, véleményezték. Ennek ismeretében a testület úgy döntött, hogy
a tervek megvalósítására kijelölt helyszínen
kizárólagosan csak óvoda kerüljön kialakításra. Egyidejűleg úgy döntött, hogy az új óvoda és bölcsőde terveinek megvalósítására a
Stratégiai Bizottság, kiegészülve a főépítészi
iroda szakembereivel, valamint az alpolgármesterrel vizsgálja meg annak lehetőségét,
hogy optimálisan hol lehetne kialakítani a
bölcsődét.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztései alapján határozatot hoztak:
· Jászfényszaru Város Önkormányzata
2016. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról;
· a Fásítás Jászfényszaru 2016 program
keretében tavaszra növények beszerzésére ajánlattevők kijelöléséről;
(folytatás a 4. oldalon)
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· a „Bővülő mezőgazdasági tevékenység
Jászfényszarun ráépülő program keretében” című, 2016. évi STARTMUNKA kistérségi mintaprogram keretében
aprómagvető gép beszerzésére nyertes
ajánlattevőként Alfa-gép Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.-t jelölte ki az ajánlatban szereplő bruttó 702.945 Ft összeg
figyelembe vételével;
· a „Jászfényszaru városközpontjának értékmegőrző megújítása” című, ÉAOP5.1.1/D-2f-2011-0003 azonosító számú
pályázathoz kapcsolódó CBA elemzés
elkészítésével a VITAL PRO Kft.-t bízta meg az ajánlatban megjelölt bruttó
539.750 Ft figyelembe vételével.
A testület módosította a fenntartásában
működő intézmények alapító okiratait.
Így a Gondozási Központ, a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal, az
Óvoda, a Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Könyvtár, és a GAMESZ alapító okiratainak módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát a törzskönyvi nyil-

vántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Elfogadták, hogy valamennyi önkormányzati intézményvezető esetében az
igazgató megnevezést alkalmazzák.
Döntés született a Jászsági Többcélú Társulás megszűnése következtében létrejött tulajdonközösség megszüntetéséről, a társulási
vagyon felosztásáról.
Jóváhagyták a Jászfényszaru Város Idősek
Otthona létszámának emelésére vonatkozó
javaslatot.
Határozatokat hoztak a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emeléséről, székhelyének áthelyezéséről, fióktelepek,
telephelyek létesítése-törléséről, társasági
szerződésének a módosításáról, valamint
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaságba tagként történő belépésről.
Kiegészítették a „Segítő kezek” időslátogató országos mintaprogram végrehajtásához korábbi testületi határozattal biztosított

Folytatódott a kiskert program!

120.000 Ft forrást 320.000 Ft-tal. A többlet
feladatokra tekintettel további 864.093 Fttal kiegészítették a város 2016. évi költségvetésének terhére a Hajtató területén lévő
betontörmelék elszállításához korábban
megállapított forrást.
A „Jászfényszaru Szennyvízelvezetési
Agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város
és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítása” projekt megvalósítása érdekében a szennyvízberuházási pályázat első
szakaszára konzorciumvezetői felhatalmazást adtak.
A testület felkérte a Jászfényszaru Ipari
Centrum Kft.-t, hogy a tulajdonát képező
Jászfényszaru 05/172 helyrajzi számú ingatlanon található utat telekalakítás során válassza le, ezt követően pedig gondoskodjon
az ingatlannak – a Jászfényszaru belterület
2531 helyrajzi számú ingatlannal együttesen
– a közforgalom számára történő megnyitásáról, és ennek ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséről.
Dr. Voller Erika
jegyző

Hírek az Idősek Klubjából

Jászfényszaru Város Önkormányzata ismét támogatta a „Kiskert
programot” a Teaházban elindított jó gyakorlat folytatásaként. A
program keretében az önkormányzat költségmentes vetőmagcsomagokat biztosított a pályázati feltételnek megfelelő személyek részére. A
pályázat célja az öngondoskodás segítése, valamint a háztáji konyhakertek kialakítása volt. A jelentkezés feltétele a bevetendő terület előkészítése (felásása és elgereblyézése) volt, melyet fotódokumentációval
vagy helyszíni ellenőrzéssel kellett igazolni.

Minden nap érdekes programokkal, várjuk az érdeklődőket, leendő
klubtagjainkat a Teaházban, az Idősek Klubjában
Kép és szöveg: Dávid Ildikó

Művészeti alkotások
a Régi Kaszinó étteremben

Egy család egy ingatlanra igényelhetett vetőmag csomagot. A pályázók 10 fajta vetőmag közül 5 fajta vetőmagot választhattak. A
programra 58 fő jelentkezett érvényesen. A vetőmag kiosztására 2016.
március 26-án a Teaházban került sor. Az önkormányzat a csomagok
mellé egy tájékoztatót is mellékelt, mely a vetésre vonatkozó hasznos
tanácsokat tartalmazott.
Mezei Zsolt
Fotó: Radics Ivett

Március 16-án nyílt Szente-Szabó Ákos festőművész kiállítása
a Régi Kaszinó étteremben és kávézóban. A művészt Bugyi István József
pályatárs méltatta. A kiállítás egy része még megtekinthető az új tárlattal,
Czene Márta nemzetközi hírű festőművész alkotásaival együtt
Fotó: Glonczi Rudolf
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Miért vásárolná vissza az önkormányzat a beépítetlen telkeket?
Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Korábban az Ön részére kiküldött felhívásunkra visszaérkeztek az első válaszok, kérdések, feltevések.
Miért is hívtuk fel a figyelmet arra, hogy
önkormányzatunk szívesen visszavásárolná a
beépítetlen telkeket?
Mert az önkormányzat a korábbi években
azzal a céllal értékesítette ezen a területen a
telkeket, hogy azon lakóingatlanok épüljenek
5 éves beépítési kötelezettséggel. Tudomásunk van arról, hogy többen úgy gondolják,
azzal, hogy az illetéket kifizették a beépítési
kötelem megszűnt. Ez nem így van, mert az
illetékmentes vásárlást követően a beépítési
kötelezettség fennmaradt. Az is tény, hogy ez
az 5 év már régen elmúlt, és az önkormányzat
ez idáig egyetlen egyszer sem hívta fel a figyelmet a beépítési kötelezettség teljesítésére. Felmerülnek a kérdések, elévülhet-e a kötelem?
Annyi idő eltelt a telekvásárlásokat követően, hogy több esetben
arról kaptunk tájékoztatást – hogy nyilván
megfelelő áron –, szívesen visszaadnák az
önkormányzatnak az
időközben több közművel is gazdagított telket, mert egyéb módon
oldották meg lakásigényüket, vagy már valójában nincs is szükségük
ezekre a telkekre.
Az önkormányzat álláspontja szerint nem
lenne szerencsés addig
újabb telkeket kialakítani, mezőgazdasági
művelés alól erre a célra
kivonni, míg településünkön üresen álló építési telkek vannak, illetve a lakatlan ingatlanok száma megközelíti
a 200-at, valamint ezeken a helyeken teljes
infrastruktúra áll rendelkezésre. Azt látjuk
célszerűnek, hogy ezeket az ingatlanokat
„újra bekapcsoljuk a város vérkeringésébe”.
A város önkormányzata az elmúlt egy évben
folyamatosan tárgyalta és elfogadta a településfejlesztési koncepciót, melynek következményeként már az elmúlt évben rendelettervezetet készített el annak érdekében, hogy a
lakáshoz jutási feltételeket milyen támogatási
formában, milyen támogatásokkal segítse
úgy, hogy egyben biztosítsa a megfelelő szakember-utánpótlást az Ipari Park jelentős szereplői, illetve helyi kisvállalkozások részére,
ezzel a helyben maradást, illetve a haza- és
ideköltözést segítse, egyúttal megújult külsejű városunkban új távlatokat is nyitó városfejlesztési politikát is folytasson.
Szeretnénk, ha lakosságunk – és itt különösen kiemelve a magas minőségű szakértelemmel rendelkezőket – perspektívát láthatna
Jászfényszaruban.
Miért nem hoztuk ezt eddig nyilvánosságra,
ha már egy éve készülünk erre?

A lakáshoz jutás feltételeinek támogatásáról, az ösztöndíjrendszerről szóló rendelettervezet mellet már a 2016. évi költségvetés
is tartalmaz erre a célra elkülönített forrást.
Akik megtisztelték jelenlétükkel a közmeghallgatást, ott a Pénzügyi Bizottság egy tagja
részletes tájékoztatást adott a közismert nevén CSOK program igénybevételének lehetőségeiről, melynek a végrehajtásáról szóló
jogszabályokat a hivatal szakemberei figyelemmel kísérik. A Parlament napjainkban
fogadja el újólag az erre irányuló jogszabályt,
és önkormányzatunk természetesen ennek
figyelembevételével kívánja már az építkezéseket, felújításokat támogatni, tehát ezért
nem kívántuk még nyilvánosságra hozni az
önkormányzat támogatási rendszerét, amely
koncepcióban az is benne szerepel, hogy a
felújításra alkalmatlan, akár romos ingatlanok hasznosítására is sor kerülhessen.

Jászfényszaru a magasból. Műholdfelvétel részlet
Továbbá, a külgazdasági és külügyminiszter
2016. február 23-án jelentette be hivatalosan azt a kiemelten nagy beruházást – amely
a Samsung Electronics jászfényszarui gyára
mellett, mely jelenleg közel 2500 főt alkalmaz –, hogy Jászfényszaru város adhat helyet
a Thyssenkrupp Presta Hungary Kft. beruházásának. Információink szerint a gyártás indítása 2018-ban várható. Természetesen úgy
szeretnénk a lakáshoz jutás feltételeit, az ösztöndíjpályázatokat biztosítani, hogy elsőbbséget adjunk az Jászfényszarun élő, haza- és
ideköltöző szakembereknek, és erre irányul
majd a két rendelet megalkotása, amelyhez
folyamatosan gyűjtjük az információkat.
A város jövőjét meghatározó két komoly
feladatot párhuzamosan kezelt az önkormányzat. A Thyssenkrupp betelepítése és
a lakáshoz jutást segítő országos és helyi
programok egyaránt súlyponti, egymáshoz
kapcsolódó kérdések. Előbbinél a titoktartás
kizárólagosságot jelentett, a legkisebb kiszivárogtatás is a tárgyalások végét, a kitűzött
céljaink vesztét okozhatta volna.
A befektetővel folytatott tárgyalássorozat sikere nyomán a Thyssenkrupp Jászfényszarun

építi meg gyárát, és miután nyilvánossá vált, a
döntésről városunk lakói is tájékozódhattak.
A gyáralapítást szolgáló erőfeszítéseink természetesen nem értek véget, egy új fázisba
léptek, amelyben a településen élők aktív közreműködésére is számítunk, nem kevésbé a
lakáshoz jutást segítő rendszer kialakításában.
Köszönettel vettük a telektulajdonosok
válaszait, ahol érdekmúlás következtében
felajánlják a telkeket szakértő értékbecslő
bevonásával, a helyben kialakult vételárakat
is figyelembe véve kívánjuk a telkeket is vis�szavásárolni.
A felhívásban is az szerepelt – melyet 2016.
március 8-án megkaptak –, hogy szeptember
30-ig szeretnénk, hogy a beépítési kötelezettség vonatkozásában nyilatkozzanak. Ez a dátum nem véletlen, hiszen ez a mezőgazdasági
termelésnek, kertészkedés befejezésének várható időpontja, tehát figyelemmel vagyunk
mindazokra, akik ezt
az évet úgy tervezték,
hogy már mezőgazdasági befektetéseket tettek
a telek vonatkozásában
(palánta, vetőmag stb.).
Előfordult az az eset
is, amikor kiskorúnak
vásároltak
2002-ben
ingatlanokat, jelen pillanatban is vannak ilyenek, akik ma már fiatal
felnőttek, és nyilván
szeretnék megtartani az
ingatlant, mert most
következik be náluk a
családalapítás. Természetesen az önkormányzat ezt méltányolja, és
örömmel konstatálja,
hogy az eredeti céllal
fog hasznosulni az építési telek, és egy szép lakóövezet alakulhat ki
városunknak ezen a részén is.
Ezen túl felhívjuk a telektulajdonosok szíves figyelmét, hogy levelünket nem egyes
magánszemélyek indíttatásából juttattuk el
a beépítetlen telkek tulajdonosaihoz, hanem
mint fentebb már többször kiemeltük, több
mint egy éve ezen dolgozik önkormányzatunk. Az építkezéshez szükséges ezen a területen lévő beépítetlen telkeket is szívesen
vásárolja vissza önkormányzatunk, mielőtt új
telekkialakításokba kezdene.
Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Szeretnénk, ha válaszában tájékoztatna
arról – és mint korábban is jeleztük, szep
tember 30-ig Önnek erre gondolkodási ideje
van –, hogyan kívánja hasznosítani ingatlanát
a lakóövezet fejlesztése céljából.
Konstruktív javaslataikat, észrevételeiket
szíveskedjenek hozzánk egyénileg eljuttatni,
hogy a személyre szabott megoldásokat önkormányzatunk kezelni tudja.
Jászfényszaru, 2016. április 1.
Tisztelettel:
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester
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Iskolai hírek
A jövő tudósai
A jövő tudósai címet adattam volna annak a 15 gyereknek, akikkel április 14-én a
hatvani Bajza József Gimnáziumban jártunk
egy Kísérletbörzén, de azoknak a volt tanítványainknak is, akik részt vettek a színvonalas
fizikai, biológiai és kémiai kísérletek bemutatásában. De kezdjük az elején.

fogadtuk a kiállított érdekes hologramokat,
de mindenki legnagyobb tetszését egy 3D-s
hologram nyerte el. A tudós 1990-ben készítette a Szent Koronáról körbejárható multiplex hologramot, amelyet először a Magyar
Nemzeti Múzeumban mutattak be. A kiállításon sok képet nézhettünk meg, több szem-

Iskolánk 15 tanulója: Garas Ede, Pál Bence,
Jávorcsik Csilla, Dósa Flóra, Székely Márk,
Kovács Lilla, Drabos Réka 7. a osztályos,
Johancsik Zoltán 7. c osztályos, Péter Gergő,
Cseszkó Lili, Farkas Bianka, Török Boglárka
8. a osztályos, Bodnár Johanna, Hornyák
Boglárka, Borbély Viktória 8. b osztályos
tanulók jutalomkiránduláson, egy természettudományos napon vehettek részt ezen a
napon.

szögből, különböző magasságból valami új is
a szem elé került, ha figyelmesek voltunk.
A kiállítás után a több tanteremben és a
tornateremben felállított Kísérletbörzét látogattuk meg. A fizikai, biológiai, kémiai
kísérleteket az ott tanuló diákok mutatták be

A 9. a osztályból (mely a matematika-fizika
és a biológia-kémia tagozatos osztály): Jarábik
Maja, Johancsik Dóra, Kotán Csenge, Nagy
Martina, Szücs Levente, Urbán Dóra és a 10.
a osztályból Pál Zsófia ( matematika-fizika tagozatos). A bemutatott kísérleteken keresztül
az iskola diákjai (égés folyamata, holdfázisok,
katalizátorok, éghetetlen papír, száraz jéggel végzett kísérlet, napelemes vízmelegítés,
rádióhullámok, robotgép, kémcsőolvasztás,
füstölgő doboz, önfújó lufi…stb.) próbálták megértetni a látogatókkal a néha szinte
érthetetlent, felfoghatatlant. A miértekre
próbáltak minél több választ adni a kíváncsi
érdeklődőknek.
A program végén meghallgattuk prof. Domokos Gábor előadását a Gömböcről, ami
egy konvex, homogén háromdimenziós test,
melynek specialitása, hogy összesen két - egy
stabil és egy instabil - egyensúlyi helyzete
van. A Gömböc megalkotása konstruktív
módon bizonyította Vlagyimir Igorevics Arnold orosz matematikus sejtését, mely szerint
létezik olyan homogén konvex test, melynek
négynél kevesebb egyensúlyi pontja van.
A napunk végén még egy jó fagyi is belefért
a magas szintű előadás után.
Köszönjük a gimnázium meghívását erre
a színvonalas napra, reméljük, ez a Kísérletbörze napjuk nem egyszeri alkalom volt,

kb. 50 különböző tudományos bemutatón
keresztül. Lenyűgözött a „bajzások” profizmusa. Felnőtt kiállással, szakmailag felkészülten mutatták be a kísérleteket, és mondták
el azok tudományos magyarázatát is. Nem
hagyhattuk figyelmen kívül iskolánk volt tanítványait sem, akik szerepeltek ezen a bemutatón, és büszkén néztük munkáikat.

talán minden évben hagyománnyá nőheti ki
magát, invitálva ezzel is a tudományra éhező
tanulókat.
Bízom abban, hogy ez a nap talán szárnyakat adott valakinek (nézőnek vagy bemutatónak egyaránt), és egyszer majd ő kiálthatja
fel: Heuréka!
Kép és szöveg: Fáczán Izabella

Megérkezésünk után a hologram kiállítással kezdtünk. Ezt Greguss Pál ( NASA-díjas
biofizikus, az űrkutatás, az optika és a holográfia nemzetközileg elismert tudósa) emlékére rendezték és állították ki. Érdeklődéssel

A magyar költészet napját Magyarországon
1964 óta József Attila születésnapján, április
11-én ünnepeljük. Ebben a tanévben a Humán munkaközösség kezdeményezésére közös
versmondásra gyűltünk össze reggel az első óra
előtt. Aranyosi Ervin: A szeretetről című versét
olvastuk fel közösen. Bakóné Koczka Katalin

Fotó: Mészárosné Dobák Ildikó

Költészet napja
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Iskolai hírek
Fordított óra
A Diákönkormányzat meglepetéssel készült
iskolánk diákjai számára 2016. április 1-je,
a bolondok napja alkalmából. A 6. órában
kicserélődtek a szerepek. Lovászné Török
Magdolna igazgató asszony átadta az iskola
kulcsait Patkós Andrea diákpolgármesternek,
aki kiszólította 14 beavatott 8.-os társát, akik
a padba beülő szaktanárok helyett megtartották a fordított órát. A többi 8.-os az iskola
különböző területén tevékenykedett, mint
gazdaságis, könyvtáros, büfés, ill. karbantartó. Köszönjük minden közreműködőnek,
hogy segített meglepetést szerezni!
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Sakkverseny Pest megyében
Sakkozóink márciusban és áprilisban több országos egyéni sakkversenyen vettek részt, amit Pest megyében rendeztek meg.

A március 12-én Zsámbokon megrendezett verseny eredményei:
Rimóczi Dávid
I. krcs. fiúknál
4. hely
Kocsis Imre
I. krcs. fiúknál
10. hely
Polatschek Dominik I. krcs. fiúknál
11. hely
Rácz Áron
I. krcs. fiúknál
15. hely
Nyers Lili
II. krcs. lányoknál
4. hely
Ézsiás Réka Napsugár II. krcs. lányoknál
8. hely
Farmosi Valentin
II. krcs. fiúknál
9. hely
Baráth Konor Péter
II. krcs. fiúknál
11. hely
Kotán Eszter
III. krcs. lányoknál
1. hely
III. krcs. lányoknál
2. hely
Kovács Lilla
Balázs Léna
III. krcs. lányoknál
3. hely

III. krcs. fiúknál
2. hely
Polatschek Péter
Nyers Dániel
IV. krcs. fiúknál
2. hely
Április 2-án Szadán voltak versenyen, aminek az eredményei:
I. krcs. fiúknál
5. hely
Rimóczi Dávid
Nyers Lili
II. krcs. lányoknál
1. hely
Kovács Lilla
III. krcs. lányoknál
1. hely
Nyers Dániel
IV. krcs. fiúknál
1. hely
Április 9-én szintén Szadán vettek részt versenyen, 5 versenysorozat összesített eredményeként az első három helyezett érmet, az
elsők pedig kupát kaptak.
Nyers Lili
II. krcs. lányoknál összetettben
3. hely
Kovács Lilla
III. krcs. lányoknál összetettben 1. hely
Nyers Dániel
IV. krcs. fiúknál összetettben
3. hely
Az április 10-én Turán megrendezett országos egyéni sakkversenyen elért eredmények:
Rimóczi Dávid
I. krcs. fiúknál
4. hely
Polatschek Dominik I. krcs. fiúknál
13. hely
Nyers Lili
II. krcs. lányoknál
3. hely
Kovács Lilla
III. krcs. lányoknál
1. hely
Kotán Eszter
III. krcs. lányoknál
2. hely
Balázs Léna
III. krcs. lányoknál
3. hely
Polatschek Péter
III. krcs. fiúknál
4. hely
Nyers Dániel
IV. krcs. fiúknál
2. hely
Április 22-24-ig Szombathelyen Diák Sakkolimpia Országos Csapatbajnokság lesz. A felsős lányok között fog versenyezni a jászfényszarui
lánycsapat is. Tagjai: Kovács Lilla, Nyers Lili, Kotán Eszter, Balázs
Léna. Ők képviselik iskolánkat és megyénket a versenyen. Sakkedzőjük Muhari István. Sok sikert kívánunk nekik, és gratulálunk a szép
eredményekhez. Köszönjük Muhari Istvánnak a felkészítéseket.
Kép és szöveg: Kovácsné Nagy Katalin

Fotó: Kotánné Kovács Tímea

Hulladékgyűjtés
Minden tanév elején és végén meghirdetjük a hulladékgyűjtést iskolánkban. Ezen a péntek délutáni és szombat délelőtti napon a diákok
vidám hangulat közben gyűjtik a vasat és a papírt. Az idén tavasszal
április 15-én és 16-án került sor a környezetvédelmi napra. Az összegyűjtött hulladékból kapott pénzt a Diákönkormányzat kapja, amelyet versenyek és különféle programok szervezésére, a diákok jutalmazására fordítunk. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a munkáját,
amivel hozzájárult a tavaszi gyűjtés sikeréhez.
Patkós Andrea diákpolgármester

Gyerekszáj
Egyik kisfiúnak nem sikerül valami: Hú, asztal mindenit!
*
Óvónő: Szandika, milyen színű kocka van a kezedben?
Szandika: Pironcs-sárga!
Sinkovics Gebura Katalin gyűjtése
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Iskolai hírek
Idén már versenyeznek
a fényszarui karatékák!
Ebben az évben úgy döntött négy gyermek,
hogy megméretteti magát a diákolimpiai selejtezőben Debrecenben február 20-án. Név
szerint: Langó Bea, Langó Csenge, Horn Tamás és Kovács Kristóf.
Mind a négyen szépen szerepeltek. A fiúknak sajnos nem sikerült a továbbjutás,
a lányoknak viszont igen. Így várhatták a
veszprémi döntőt. A két verseny között megrendezésre került hagyományos háziversenyünk, ezzel is segítve a kezdő versenyzők rutinszerzését. Kovács Kristóf küzdelmet nyert,
Langó Csenge jól küzdött a tapasztaltabb
versenyzőkkel.
Április 2-án indultunk a diákolimpiai döntőn. Mindkét lány szépen helytállt a nagy létszámú versenyen, melyen közel 600 gyermek
indult. A nyáron folyamatosak az edzések,

és nagy fejlődést lehet elérni. Remélhetőleg
ősszel beérik a munka, és még szebb eredményekről számolhatok be. Köszönjük a segítséget Jászfényszaru önkormányzatának és kép-

viselő-testületének, polgármester asszonynak,
GAMESZ vezető úrnak és az iskola igazgató
asszonyának.
Senpai Fülöp Roland

Épül, készül a jövő csapata!

Hosszú várakozás után a szülők és a sportegyesület kezdeményezésére újrakezdődött a kézilabda-utánpótlás építése, képzése Jászfényszarun. Február óta heti két edzéssel készül a főleg 4. és 5. osztályos
leányokból álló csapat. Stabil 20 fő készül minden szerdán 14.30-tól
16.15-ig. Szeretnénk szeptembertől korosztályos bajnokságban indul-

ni, ami persze az edzésszám emelkedésével fog járni. A cél az, hogy
4-5 év elteltével minél többen játszanak a jászfényszarui csapatban –
esetleg magasabb szinten is –, és okozzanak minél több örömet a helyi
sportbarátoknak.
Matécsa László Csaba

Katasztrófavédelem versenyben

Április 7-én a Katasztrófavédelmi Ifjúsági
verseny területi döntőjében vettünk részt a
Jászfényszarui Önkéntes Tűzoltó Egyesület
képviseletében. A csapatunk ötfős volt, tag-

jai: Rácz Laura, Fábián Alexandra, Johancsik
Dóra, Pál Réka és Kotán Csenge. A verseny
folyamán 12 állomáson kellett helytállnunk.
Volt káresetfelvétel, elsősegélynyújtási ismeretek, iparbiztonság, veszélyes anyagok,
vöröskeresztes feladatok, tűzoltósági gyakorlatok és rendőrségi feladatok. A versenyen
14 csapat vett részt, ebből a középiskolás
kategóriában 4 csapat indult. A verseny végén kihirdették az eredményeket, majd megvendégelték a versenyzőket. Az első helyezett
a Liska József Szakközépiskola csapata lett.
A jászfényszarui csapat a második helyezést
hozta el, emellett rendőrségi különdíjat is
kaptunk, így egy kupával és két oklevéllel
tértünk haza a versenyről. Köszönjük Palóc
Gábornak és Fábián Gábornak a felkészítést.
Kotán Csenge

Madáretetés

Egészen tavaszig gondoskodtunk
az iskolában lakó madarakról.
Fotó: Balogh Zsuzsanna
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Óvodai hírek
Tehetséges óvodások
Városunk két óvodájának, a Szivárvány és Napsugár Óvodának
nevelési programja támogatja és segíti a gyermeki kreativitást, a tehetséggyanús gyermekek felfedezését és fejlesztését. Mi a tehetség?
Sokféle megfogalmazás látott napvilágot, több kutatás indult tehetség
témakörben. Ma a legáltalánosabban a Renzulli-féle tehetségfogalom
az elfogadott:
„Tehetségesnek azok tekinthetők, akik kiváló adottságaik – a négy
lenti összetevő ötvözeteként – alapján magas szintű teljesítményre képesek az élet bármely tevékenységi területén.
· átlag feletti általános képességek
· átlagot meghaladó speciális képességek
· kreativitás
· feladat iránti elkötelezettség.”
/Balogh László:
Elméleti kiindulási pontok tehetséggondozó programokhoz/
Ennek szellemében tevékenykedünk nap mint nap. A tehetség első
állomása vagyunk, ebben az életkorban a legfontosabb, hogy sok ingerrel, élménnyel, tevékenységgel, játékkal teljenek a gyermekek napjai.
Kialakuljon a gyermekek és az óvónő között az érzelmi biztonság, kötődés. Az egészséges személyiségfejlődéshez szabad és érzelmi biztonságot adó, támogató, gondolkodásra ösztönző környezetet teremtünk.
Az óvó nénik folyamatosan figyelemmel kísérik játékukat, tevékenységeiket. Sokrétű a tapasztalatok, megfigyelések utáni tennivaló
az óvónőjeink számára: felismerni a kreatív gyermekeket, ösztönözni,
motiválni. Kielégíteni szükségleteiket megfelelő játékkal, feladattal,
segíteni különböző helyzetekben. A szülőket is tájékoztatjuk folyamatosan az óvodában tapasztaltakról, így egymást erősítve fejleszthetünk
sikeresen.
A gyerekek elsősorban játszanak, azzal foglalkoznak, amivel akarnak,
szeretnek. Szabadon dönthetnek, részt kívánnak-e venni a felkínált
tevékenységekben, ahol az óvónő tanulásos helyzeteket teremt, ahol
kreativitást fejlesztő feladatokat épít be. A kiscsoportos foglalkozások,
amelyen 4-6 gyerek vesz részt, a legalkalmasabbak ismereteik gazdagítására. Gyorsíthatjuk egy-egy tevékenység elsajátítását /ábrázoló
eszközök, hangszerek, sportszerek/, összetett, komplex ismeretekhez
juttathatjuk, hagyjuk kalandozni a tudományok világa felé játékos
módon. Törekedünk egyéni fejlesztésre, differenciálásra kihívást jelentő feladatokat keresünk számukra, építünk kíváncsiságukra. Fejlesztjük logikus gondolkodásukat, problémamegoldó képességüket,
memóriájukat és kifejezőkészségüket.

Zöld erdőben jártam... Húsvét a Szivárvány Óvodában
Fotó: Földvári Edit
Nemcsak erős, de gyenge területeiket is fejlesztjük. A különböző
tevékenységi területekhez próbálunk olyan eszközöket is biztosítani,
melyekkel a mindennapok során csak ritkán találkozhatnak.
· Ábrázolás- kézimunka tevékenységek gyakorlásánál változatos, jó
minőségű rajzeszközök, festékek, kartonpapírok, fonalak, ollók,
hullámollók stb. állnak a gyerekek rendelkezésére.

· Zenei tevékenységekhez sokféle ütős és ritmushangszert, csenget�tyűt vehetnek kézbe, hallanak furulyaszót, népi hangszereket.
· Megfigyelésekhez, kísérletekhez nagyítók, mikroszkóp nyújtanak
segítséget, jeles napjainkon kísérletezünk: víz és föld világnapja,
madarak és fák napja.
· A nagyvilág megismeréséhez, természeti környezetünkben való
kutakodáshoz érdekes könyveket, térképeket használhatnak, a
csoportokban nagy segítség a számítógép, amin bármit megkereshetünk, megnézhetünk, minden kérdésre választ kapunk.

A Szivárvány Óvoda archívumából. Fotó: Földvári Edit
· Logikájuk, gondolkodásuk, képességeik fejlesztéséhez változatos
fejlesztő, társasjátékokat találnak a polcokon.
· Dramatikus és szerepjátékhoz, bábozáshoz különböző színű és
méretű anyagokat, jelmezeket, kesztyű- és ujjbábokat vehetnek
elő kedvükre.
Korán felfigyelhetünk bizonyos művészi és pszichomotoros képességekre. A zenei tehetség az egyetlen igen korán megmutatkozó
tehetségfajta. A zenei képességek öröklődnek. Már óvodában megállapíthatóak a gyermek adottságai, hallása, ritmusérzéke. Kiváló
rajzkészség: ha a gyermek ügyesen rajzol, nem feltétlenül jelzi, hogy
művész lesz belőle, fontos, hogy mit ábrázol, hogyan bánik a színekkel, anyagokkal, formákkal, mennyire élményeket kifejezők a rajzai.
A pszichomotoros képességek mindenütt szerepet játszanak, könnyen
felismerhetők: testi ügyesség, kézügyesség, egyes sportokban az alkalmasság. A kiemelkedő szociális, esetleg vezetői képesség is megmutatkozik óvodáskorban, magas szintű empátiás készség, szervezői hajlam,
döntéshozó képesség. A már olvasni tudó, eziránt érdeklődő 4-5 éves
gyermekek is kiemelt figyelmet érdemelnek.
Kedves anyukák, apukák! Ugye ti is ráismertetek gyermekeitekre,
mert tudjátok mi az erőssége, amiben ügyes, kreatívabb, különlegesebb nálatok? Segítsétek, támogassátok őket! Rejtőzködő a tehetsége?
Semmi gond! Nem biztos, illetve kevés mutatkozik meg óvodában,
általános iskolában, az ideje és legfőbb tere a tehetségnek a középiskola. Addig is feladatunk támogatni, erősíteni, biztos hátteret adni
gyermekeinknek szabályokkal, kihívásokkal, biztató mondatokkal.
Legyünk büszkék eredményeikre! Találkozzanak nemekkel, igenekkel,
felnőtt döntésekkel, amivel lehet a gyerekünk nem ért egyet, de nem
baj, ha haragszik ránk, csak közös élményekkel teli éveket éljünk. A
szülő legyen felnőtt, segítő, nevelő, nem barát, barátnő, „szerelmem”,
mert ezek más kapcsolatot, felelősséget feltételeznek. A gyerek lehessen gyerek, élhesse a sokszor elcsépeltnek ható boldog gyermekkort,
ami soha nem tér vissza. A tehetség felfedezése, kibontakoztatása a
család, az óvónők, tanítók, tanárok közös felelőssége, feladata abban
áll, hogy a gyermek be tudja majd váltani a hozzá fűzött reményeket,
boldog, elégedett emberré váljon. Öregbítse jó hírét városunknak. Aki
szívesen mélyedne a tehetség témakörébe. annak figyelmébe ajánlom
Gyarmati Éva könyveit. Az ő gondolataival zárom soraimat:
„A kreativitást sokféleképpen el lehet sajátítani, de úgy nem, hogy
Mezeiné Folyó Angéla
soha semmiért nem kell küzdeni.”
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Óvodai hírek
Kiszeégetés a Szivárvány Óvodában
„Haj ki, kisze, kiszőce,
A másik határba,
Gyűjj be sódarka
A mi kis kamránkba.
Kivittük a betegsíget,
Behoztuk az egíssíget.”
A húsvét előtti virágvasárnap szokását idézték fel a Szivárvány Óvoda
nagycsoportosai. A telet megszemélyesítő szalmabábot végighordozták
az óvodán. Ráolvasták a rosszat, a bajt, a betegséget, majd tavaszköszöntő dalokat énekelve elégették az udvaron.
Kép és szöveg: Földvári Edit

A víz világnapja a Szivárvány oviban
Gyermekeink jövője attól is függ, hogy hogyan gazdálkodunk az életet adó vízzel. A víz
világnapján olyan programot szerveztünk a
gyerekek számára, amely játékos módon segíti a környezettudatos nevelést.
Először tréfás jelenetben játszottuk el, hogy
mennyire helytelen pocsékolni, szennyezni
a vizet. Majd találós kérdéseket tettünk fel
a vízzel kapcsolatban, amelyre csak úgy záporoztak a helyes válaszok. Szemléletes animációval mutattuk be, hogy milyen kevéske
víz áll rendelkezésünkre, mekkora kincs szá-

munkra a sós és az édes víz. A Pillangó csoportos gyerekek eljátszották a víz körforgását,
majd kakukktojás játék következett. A gyerekek nagyon sok tengeri állatot ismernek,
így könnyű volt felismerni számukra az oda
nem illőket. A délelőttöt „buborékos” tánccal
zártuk.
Azóta gyakran hallom a mosdóban, hogy a
gyerekek szóvá teszik, ha valaki feleslegesen
engedi a vizet.
Szarka Gáborné Judit óvó néni
Fotó: Földvári Edit

Tavaszi virágok
A Napsugár Óvodában az Ovi-galéria megújulásakor az évszakhoz
illően tavaszi virágok témában helyi festőművész munkáiból nyílt kiállítás. Településünk lakója, Zsólyominé Kiss Mária volt ebben a segítségünkre. Mindig érdekelték a művészetek, különösen a festészet.
Aktív dolgozó korában nem tudott érdemben foglalkozni a témával.
Az utóbbi két és fél évben fest, saját elmondása szerint autodidakta
módon képzi magát, és évente két alkalommal festőtáborba jár, ahol a
plein air festészetet gyakorolja. A gyerekek örömmel fogadták a kiállítás képeit, a szülőkkel együtt nap mint nap gyönyörködnek óvodába
jövet-menet a kiállított művekben.
Ezúton is szeretnénk megköszönni az alkotónak a kiállítás megrendezéséhez nyújtott szíves közreműködését.
Szöveg: Dobák Ágota Zsuzsanna
Kép: Klippánné Jáger Melinda

Áprilisi csoporttalálkozók
Áprilisban két alkalommal találkozott a Napsugár Óvoda Méhecske
csoportja és a Szivárvány Óvoda Süni csoportja. Az első alkalommal
a Szivárvány Óvoda udvarán mozogtak. Célba dobtak, akadályokat
küzdöttek le. Kötélhúzásban mutatták meg erejüket. Második alkalommal a művelődési ház vendégei voltak. Diavetítésen vettek részt,
és a délelőtt közös tánccal zárult.
Kép és szöveg: Földvári Edit

Gyerekszáj II.
Natúr joghurt volt a reggeli, nem nagyon ízlett nekik, mire Gergő
fintorogva megszólal:
– Ica néni! Ezt miből nyomták ki?
Sinkovics Gebura Katalin gyűjtése
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Iskolai hírek
Zöld hírek a KÉK BOLYGÓRÓL

Részlet a kiállításból

Kreatív újrahasznosítás

Rajtra kész a 220 gyerek

Április 8-án KÉK BOLYGÓ címmel környezetvédelmi tanulmányi
és ügyességi vetélkedő került megrendezésre az alsó tagozatban. 220
gyerek és pedagógusaik nagy izgalommal készültek erre a délutánra.
Előzetes feladat volt plakát és/vagy újrahasznosított tárgyak, eszközök
készítése. Az ezekből összeállított kiállítás 2 hétig volt látható a Kisiskolában. A tanulmányi versenyen osztályonként 3 tanuló vett részt, évfolyamonként versenyeztek, vegyes csapatokban. A győztesek könyvjutalmat kaptak. Az ügyességi feladatokban egyénileg vettek részt a
tanulók. Mindenki készített magának 9 állomásra szóló menetlevelet.
Ebből legalább 6-ot kellett teljesíteni, hogy nyereményüket át tudják
venni. A „Vízibomba”, a „Dzsungeltúra”, „Különös állatok”, a puzzle,
interaktív totó, „levegős” játékok, memóriajátékok mind-mind a légkör, a föld és a víz megóvásának fontosságára hívták fel a figyelmet.
Szöveg: Ézsiásné Róka Mária · Képek: Czeglédi Dóra

Fényszarui muzsikusoktól volt hangos a Papp László Sportaréna
Az Unger Balázs által vezetett jászfényszarui IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Népzenei Tagozatának
legnagyobb muzsikusai idén áprilisban meghívást kaptak a népzenei
és néptáncos mozgalom legnagyobb éves rendezvényére, a jubileumi
XXV. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásárra a budapesti Papp
László Sportarénába. A gyerekek Galga menti zenei anyaggal készültek, egy órán keresztül muzsikálták a több száz érdeklődő táncosnak,
hallgatónak a verbunkot, csárdást, bukóst és marsot. A híres néprajzkutatóról, Martin Györgyről elnevezett teremben a Galga menti dallamokra a Gödöllő táncegyüttes vezetője, Tóth Judit tanította a táncokat.
A sikeres táncház után a gyermekek meglátogatták a kirakodóvásárt, és
szülői kísérettel elvegyültek a Táncháztalálkozó forgatagában. Az eseménydús nap után, tele új élményekkel vágtak neki busszal a hazafelé
útnak. Jászfényszaru város büszkén modhatja el magáról, hogy elsők
között van a magyarországi népzeneoktatásban, hiszen az eseményen
az iskola régebbi diákjai is részt vettek, több népzenei formációban.

Május végéig ismét várjuk a jelentkezőket népzeneoktatásra 7 éves
kortól! Jelentkezés az Kisiskola (Sárga Iskola) tanárijában, az iskolatitkárnál.

Testünk a csoda. Interaktív kiállítás és játszóház

Hoppá! Ilyen érdekes a biológia? Több mint ötszáz jászfényszarui és környéki gyermek játszott,
szórakozott és tanult észrevétlenül a kiállításon április 11. és 16. között
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban

Az elmélyült érdeklődésnek nem volt
alsó korhatára

12

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2016/4

Népfőiskolai hírek
Drámapedagógiai Műhely
Ezúton köszönjük meg tagjainknak, hogy az elmúlt évi

személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával, valamint
közreműködésükkel támogatták szervezetünk céljait. Az
Önök támogatása is segítette azt a munkát, amellyel népfőiskolánk jelentősen hozzájárult a Jászság, Jászfényszaru közösségi,
szellemi arculatának formálásához. Fontos volt az önök támogatása ahhoz, hogy több mint 20 éven át, folyamatosan, továbbra
is megrendezhettük az Erzsébet-napi kiállítást és vásárt, mellette a fotókiállítást, könyvbemutatót tartottunk, az Adventi
Kávéház karácsonyi hangversenyt és nyári drámapedagógiai
tábort valósítottunk meg.
Kérjük, támogassa adója 1 %-ával a Bedekovich Lőrinc
Népfőiskolai Társaság munkáját 2016-ban is.
Adószámunk: 18822197-1-16

2015-ben európai uniós
programot zártunk
Köszönjük azt a sok – több éven át húzódó – heti műhelymunkát,
amellyel segítették a programok megvalósítását, illetve hogy segítették
több európai uniós pályázat előkészítését, lebonyolítását. Mindezek
eredményeként került beadásra a TÁMOP 3.2.13 kiírásra nyolc oktatási intézmény – közöttük a jászfényszarui iskola és óvoda - összefogását segítő projekt, amely nyertessé vált. A „Hagyomány és kreativitás a
Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok
Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében ” című pályázat
azonosító száma: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0499, az elnyert támogatás: 17.573.987,- Ft. A projekt támogatási időszaka: 2014. 01. 01.
– 2014. 12. 31. A program keretében nyolc köznevelési intézmény
– Boldog, Jászágó, Jászfényszaru, Pusztamonostor – óvodái és általános iskolái számára biztosítottunk tanórán kívüli programokat: heti
szakkör, havi szakkör, versenyek, vetélkedők, témanapok, témahetek
és tehetséggondozás keretében.

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Drámapedagógiai Műhelyének tagjai által szervezett komplex drámatáborban, 2015. július
13. és július 18. között, 40 gyermek s öt felnőtt vett részt. A drámapedagógia mellett a kézművesség, természetjárás, kulturális értékek
megismerése, s szórakozás is szerepet kapott. A szervezők célja volt – a
kikapcsolódás mellett – értéket is adni a gyermekeknek: a meseirodalom egy-egy műve által párhuzamot állítani a mai világ s a mesebeli
mintabirodalom között. A tábor helyszínéül Szandát választották.
A drámaműhely további kiemelt programjai voltak:
· 2015. február 14.
Térségi drámás nap és Szülők Akadémiája dr. Fülöp Márta akadémikus vezetésével. A tréningen mintegy 20 fő, míg az előadáson
45 fő hallgatta a professzorasszonyt.
· 2015. május 8.
A költészet és mi című pódium, amelyen 30 fő vett részt. 12 előadótól 22 verset hallhattak a nézők a 90 perces műsorban, majd
baráti beszélgetéssel zárult az este.
· 2016. január 21.
Szülők Akadémiája, térségi drámás nap a Kisiskolában, melyen
mintegy 40 résztvevő hallgatta dr. Jeanné Loós Anita gyermek klinikai szakpszichológus „Szeretve nevelni, nevelve szeretni” című
előadását, és élt a konzultációs lehetőséggel.
· A hagyományőrző Erzsébet Napi Kézműves Kiállítás és Vásár megrendezésére 2015. november 20-án (pénteken) került sor a Petőfi
Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében, amelyet most is nagy
érdeklődés kísért. Hagyományainkhoz híven továbbra is lehetőséget adtunk a helyi termékek bemutatására.
Erzsébet-napi kísérő programok voltak
A szerzetesek éve alkalmából könyvbemutató: Nagyné Kiss Mária
felnőttképzési, mentálhigiénés szakember és Lázár Imre antropológus
egyetemi docens szerkesztésében: „Mindent Isten nagyobb dicsőségére”. Kiss Nelli jegyzetei egy népművelési tanfolyamról.
A beszélgetést vezette Pál Katalin Alíz, a Családbarát Magazin munkatársa. Ezt követően került sor az „Úton a Bedekovich térképeivel a
zsebünkben” című fotókiállítás megnyitójára. Kiállítók: Danis János,
Herbai Judit, Kondor Edit, Mészáros Annarózsa, Pető István, Tóth Péter, Winkler Csaba voltak. A kiállítást Pető István egyetemi adjunktus
rendezte, a tárlatot vezette Farkas Kristóf Vince történész, a Jász Múzeum munkatársa. A rendezvényeink támogatói voltak: Jászfényszaru
Város Önkormányzata, Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár,
Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet.
A népfőiskola karácsonyi ünnepkörhöz kötődő programja az Adventi Kávéház 2015. december 13-án, délután 15.00 órakor került
megszervezésre a Régi Kaszinó étterem és kávézóban. Közreműködő
vendégünk a Cantata Nobis Énekegyüttes volt Jászberényből.

Jászok Egyesülete – Az ünneplő közönség soraiban. Fotó: Pető István
A pályázatot kezelő szervezet – Emberi Erőforrások Minisztériuma,
Pályázatok Felülvizsgálati Főosztálya – 2015. július 2-án záró helyszíni
ellenőrzést tartott. Kérte az eredeti projektdokumentációs anyagokat,
a projektmenedzser (Kovács Béla), a pénzügyi vezető (Bognár Zita), a
szervezet aláírásra jogosult képviselője (Kovács Béláné Pető Magdolna)
és az intézmények képviselőinek jelenlétét – akiknek ezúton is köszönjük az aktív részvételét. A helyszíni ellenőrzésre 3 fő érkezett, az egész
napos munka során mindent rendben találtak. 2015. július 5-én a
záró beszámoló és elszámolás hiánypótlás nélkül elfogadásra került. A
projekt 5 éves fenntartásra kötelezett, így az együttműködő intézményekre további munka vár.

2015. július 23-án a Szolnoki Törvényszéktől kaptuk a végzést
(Pk.61.507/1994/26. szám), amely szerint az egyesület új székhelycíme: 5126 Jászfényszaru, Szent István út 1. Alapszabály módosításának
időpontja: 2014. május 17., s ezzel egyidejűleg elrendeli 2011. évi
CLXXV. törvény (Ectv) szerinti közhasznú jogállásának nyilvántartásba vételét.
A Szolnoki Törvényszék 2015. október 21-én kelt levelében megállapította, hogy a Pk.61.507/1994/26. számú végzése 2015. szeptember 19. napján jogerőre emelkedett (Pk.61.507/1994/27. szám).
Kovács Béláné Pető Magdolna (elnök)
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság vezetőségének nevében
(folytatás a 13. oldalon)
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Népfőiskolai hírek
(folytatás a 12. oldalról)

2016. évi események
a Népfőiskola háza táján

Fotó: Pető István

Elismerés a Jászok Egyesületétől
Újjáalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte az elszármazott jászságiakat az otthon élőkkel összekapcsoló Jászok Egyesülete március 19én Budapesten. A rendezvényen Dobos László alapító ügyvivő kiemelte: „egyek vagyunk, egy történelmi múlt kapcsol össze bennünket”.
A jubileumi rendezvény koszorúzással kezdődött a HM Hadtörténeti
Intézet és Múzeum díszudvarán, ahol katonai tiszteletadással emlékeztek meg a jász katonai ősökről.

Az ünnepségen díszoklevelet vett át a Jászságban élők és onnan elszármazottak kapcsolatának ápolásáért mások mellett Ézsiás Vencel,
Farkas Kristóf Vince, Kovács Béláné Pető Magdolna. A két világháború közötti évtizedekben már működött a fővárosba került jászságiak szervezete, Jászok Egyesülete Budapesten elnevezéssel. Az egye-

Koszorúzás a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarán

Eszes Béla átveszi a redemptiós oklevelet. Fotó: Pető István

sület vezetője Jászárokszállás szülötte, Czettler Jenő agrárközgazdász,
egyetemi tanár, akadémikus, a képviselőház alelnöke volt. A szervezetet 1946-ban – több tízezer más egyesülettel együtt – feloszlatták.
Az egyesülési jog 1989-es újraszabályozását követően 1991. március
19-én alakult meg a Jászok Egyesülete. Az alakuló ülésen kimondták:
olyan, a jászsági elszármazottakat tömörítő szervezetet kívánnak létrehozni, mely intézményes kapcsot teremt az otthon élők és a diaszpóra
között. „Adósai vagyunk szülőföldünknek” – írták csatlakozásra buzdító felhívásukban.

Bedekovich – a név kötelez
Manapság el sem tudjuk képzelni az életünket térképek, atlaszok, illetve a fejlett technikának köszönhetően GPS navigáció nélkül.
De nem volt ez mindig így. Vajon tudjuk, kinek köszönhetjük a Jászság feltérképezett út-,
és vízhálózatát?
2016. március 22-én a Jászberényi Városi
Könyvtárban nyílt lehetőség a Bedekovich
család munkásságáról tágabb képet kapni a
Pető István gondozásában készült fotókiállítás bemutatásával. „A térképezés legnagyobb
problémája nem az, hogy a semmiből kell
kezdeni, hanem az, hogy állandóan felül kell
vizsgálni a munkát. Maga a világ állandóan
változik” – hangzott el Kovács Tímea megnyitójának zárómondata, mely nemcsak a
térképek, de az emberi élet sorsára is kivetíti
mondanivalóját. Bedekovich Lőrinc valóban
a semmiből kezdte, és csak kemény munkával, odafigyeléssel tudott a következő generációknak is maradandót alkotni.
Az „Úton a Bedekovichok térképeivel a
zsebünkben” című fotókiállítás képzeletbeli kirándulásra invitálta az érdeklődőket.
Bedekovich Lőrinc földmérő a 19-20. században úttörő szerepet játszott a jászberényi
úthálózat fejlesztésében, a Zagyva, Tarna,
Galga vadvizeinek megszelídítésében, mocsarak lecsapolásában, továbbá számos jászsági
településen végzett kiemelkedő munkát. A
térképész nevéhez fűződik például a karcagi
határban felépített kilencnyílású Zádor híd,
mely sokáig az ország leghosszabb kőhídjának számított, később azonban a hortobágyi
kilenclyukú híd meghódította ezt a címet.
A kiállítás pikantériáját az adta, hogy a
kétszáz éves térképeken ábrázolt települések,

szobrok, malmok elhelyezkedését jelenkori
fényképeken örökítették meg a Bedekovich
Lőrinc Népfőiskolai Társaság Fotóműhelyének és a Duflex Fotográfiai Stúdió tagjai.
Hogy egykor hogyan néztek ki a zabolázatlan
folyók, miként maradtak meg a két évszázados emlékek, illetve mi változott azóta a
településeken, a tárlatvezető, Farkas Kristóf
Vince történész adott választ a fényképek segítségével. A két világháború a Jászságot sem
kímélte, nagy számban lerombolódott több
létesítmény. Az utókor szerencséjére viszont
megannyi értéket hordozó kápolna, templom és egyéb objektum is fennmaradt. Ilyen
például a jászárokszállási kápolna, valamint a
jászalsószentgyörgyi Erzsébet vízimalom, melyet a XXI. Jász Világtalálkozóra újított fel a
község önkormányzata.
Érdemes megemlíteni, hogy ifjabb
Bedekovich Lőrinc továbbvitte édesapja vezérfonalát, így az ő építéstervét csodálhatjuk
például a jászberényi Városházán, s részt vett
Jászfényszaru városházának tervezésében is.
(Forrás: Berény Café; Szabó Lilla)
Terveink, amelyek megvalósítása érdekében
pályázatokat is készítünk – önkormányzat
felé, további hazai, nemzetközi (Erasmus+) és
uniós programokra (EFOP, KEHOP).
A Bedekovichok munkásságát feltáró, kutató munkát és a fotódokumentálást 2016-ban
is folytatni szeretnénk. További Bedekovich
kiállításokat tervezünk, több helyszínen és
folyamatosan bővített képtárral. 2016-tól
Bedekovichok életművét bemutató fotóalbum előkészítésén dolgozunk, amely hos�szú távon a település méltó referencia anyaga lehet. A munka s a tudás elismeréseként

Bedekovich-díjat alapítunk. A Magyar Népfőiskolai Társaság tagszervezeteként részt veszünk a tisztújító közgyűlésen, amelyre 2016.
április 22-én kerül sor.
Ebben az évben is meghirdetjük a drámaműhely szervezésében a nyári táborunkat
(Apáról fiúra, Generációk tudása – csillagtábor), 2016. július 11. és július 16. között.
Az Erzsébet-napi programokat 2016. november 18-ára, az Adventi Kávéházat 2016.
december 18-ára tervezzük. Köszönjük és
továbbra is számítunk az együttműködésre,
érdeklődésre, a programjaink látogatására.
Kovács Béla
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
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Nem mindennapi
A dekoratőr
A fiatalok legtöbbjének gondot, fejtörést
okoz a pályaválasztás, mikor elérkezik az
idő, hogy dönteni kell. Így volt ezzel Harmathné Boros Marika is, de aztán sikerült
egy nagyon szép, érdekes szakmát választania, ami szerencsésnek bizonyult, és sok
örömét lelte benne.
Hogyan lettél dekoratőr?
Érettségi előtti tanácstalanságomban Bartus
Pál – az ÁFÉSZ akkori igazgatója – ajánlotta, hogy próbáljam meg ezt az iskolát, ami
egy nappali tagozatos képzés volt akkoriban.
Sikeres felvételi esetére felajánlotta, hogy az
ÁFÉSZ ösztöndíjat biztosít számomra. Nagyon megtetszett az ötlet, mert ez az irány
volt az, ami érdekelt, a kézműves alkotások,
kreativitás. Egy elképzelés volt részemről a
műszaki rajzoló pálya az akkori Hűtőgépgyárban, de ezt az ötletet innentől elvetettem.
A sikeres felvételi után egy fantasztikus iskolába kerültem Budapestre, a Kirakatrendező
és Dekoratőr Képzőbe. A két év alatt kollégista voltam, és úgy éreztem, számomra akkor
nyílt ki a világ.
Mi történt a két év Budapest után?
A suli elvégzése után hazajöttem dolgozni,
kötött a szerződésem. A Jászsági ÁFÉSZ létrejötte után Jászberénybe kerültem, ahol már
csapatban négy kolléganővel dolgoztam.

A szakma számomra legszebb része a kirakatrendezés volt. Ma már a klasszikus értelemben vett kirakatokból nem is nagyon lehet látni – mint amilyen a jászberényi áruház
elején végigfutó kirakatsor volt –, legfeljebb
betekintők vannak minimális áruval. 1993tól egyéni vállalkozóként dolgoztam, majd
egy régi barátnőmmel ketten folytattuk a
munkát Jászberényben. Aztán, ahogy csökkent a kiskereskedők száma, nekünk is csökkent a munkánk, és sajnos be kellett zárni a
dekorációt.
Kezed nyomát, munkáidat továbbra is láthatjuk a városunkban. Milyen rendezvényeken dolgozol?
Ahová hívnak és ha tudok, segítek. A
munkáim között szerepel teremdekoráció, színpaddíszítés és a nagy kedvencem, a
kiállításrendezés.
Hogyan választod ki az anyagokat a munkád során?
A felhasznált anyagokat elsősorban a munka jellege, hangulata, színe határozza meg és
nem utolsó sorban a rendelkezésre álló készlet és a „piszkos anyagiak”.
Van-e még valami álmod, amit szeretnél
megvalósítani, új dolgokat kipróbálni?
Újabb dolgok kipróbálására már nem igazán vágyom. Most szeretném az unokákat
maradéktalanul élvezni. Velük kerek a világ,

Harmathné Boros Mária.
Fotó: Batóné Harmath Dorottya
és velük igazán nagy öröm a sok szépség felfedezése. Ha marad egy kis időm, kertészkedem, jöhet az újra előtérbe került kötés-horgolás, a jóga és a nyugdíjasklub. Tehát soha
nem unatkozom, sok mindennek örülhetek,
elsősorban a kis unokáimnak!
Szakaliné Hesz Katalin

Egy Budapesti Farkas Jászfényszarun
Az már megszokott látvány Hatvan felé
haladva a Pethő-tanya környékén, hogy
egy jóvágású, kisportolt fiatalember a traktoron szánt, vet, arat, bálázik, azt viszont
nem sokan tudják, hogy ő egy magyar válogatott sportoló, az első magyar amerikai
fociválogatott csapatának a tagja, ifjabb
Pethő Ferenc.
Hogyan alakult meg a csapatotok, mikor és
miért pont ezt a sportágat választottátok?
A Budapesti Farkasok csapata 2004-ben
alakult. A gerincét 10-15 régi motoros alkotta, kiket kiegészítettek olyan újoncok, mint
például én is. Ugyancsak ebben az évben
érkezett a csapathoz Lee Hlavka vezető edző
Amerikából. Ő kovácsolt belőlünk játékost,
csapatot!
Mindenki másért imádja ezt a játékot, van
ki a stratégiát, keménységet, van ki az ütközést, van ki a csapatszellemet, kihívást kedveli. Én ezt az összes dolgot szeretem az amerikai fociban!
Milyen eredményei vannak a csapatnak?
Csak a fontosabb eredményeket említve:
· csapatunk 6 alkalommal lett
magyar bajnok,
· 2. helyezés az osztrák I. osztályban,
· 2 x 2. helyezés a CEFL-ben
/Közép-Európai Kupa/,
· 2015-ben 23 játékosunk kapott szerepet az
első magyar amerikai fociválogatottban.

Neveltetek-e utánpótlást?
Igen természetesen, hiszen ez az alapja
mindennek! Juniorjaink idén is magyar bajnokok lettek. A kicsiknek és az újoncoknak
van flag focicsapatunk (felszerelés nélküli),
továbbá U17-es és U19-es csapattal is büszkélkedhetünk. Az évek során sok junior játékost tudtunk beépíteni a nagy csapatba,
illetve a 2-es csapatunkba is.
Számodra milyen út vezetett a magyar válogatottságig?
11 év kemény munkája kellett ahhoz, hogy
magamra ölthessem a magyar válogatott mezt.
Már 4-5 éve tervben volt egy válogatott csapat felállítása, de valamiért mindig csúszott
a dolog. 2014-ben is volt már próbálkozás:
volt edzőtábor és elméleti oktatás. A nagy áttörést a 2015-ös év hozta. A 2014-es keret tovább lett redukálva, és a körülbelül 120-130
játékosból többkörös válogatás után 60-70
ember maradt. Az edzések nagyon kemények
voltak, mindenki bizonyítani akart. Menet
közben a felkészülési meccsek és az európai
bajnoki selejtező dátumai is kialakultak.
Végül kihirdették a végső, 46 fős keretet, és
ezek a játékosok ölthették magukra a nemzeti mezt. A szlovákok ellen győzni tudtunk, a
cseh válogatottól sajnos kikaptunk! A szerbek
ellen vívtuk az első tét meccsünket Belgrádban. Itt az EB-re való kijutás volt a cél. Egy
összecsapás döntött mindenről. Sajnos, itt
sem sikerült győzni. Természetesen mindenki

el volt kenődve, hiszen győzni mentünk. Sokat játszottunk már szerb csapatokkal, és nem
voltak verhetetlenek. Sajnos a sport ilyen. Én
azt gondolom, hogy ezekben az országokban
már 6-8 éve van válogatott, sokkal összeszokottabbak, rutinosabbak voltak, mint mi.
Valahol el kellett kezdenünk, és közben sokat
tanultunk, edzők és játékosok is. Én személy
szerint örülök, hogy részese lehettem az első
Magyar Amerikai Foci Válogatottnak. Jövőre
jobbak lesznek a srácok!
Miért gondoltad, hogy visszavonulsz? A felszabaduló szabadidődet mivel fogod tölteni?
Aki valamit komolyan csinál hosszú éveken
át, nehéz azt mondani, hogy vége. Nagyon
sok energiát, dicsértet, biztatást, elismerést
kaptam a csapattól! Azt gondolom, hogy
ezen a szinten amit lehetett, elértem ebben
a sportban. Voltam az év játékosa, csapat
MVP, torna MVP, többszörös magyar bajnok és válogatott. Az elmúlt években, és főleg a 2015-ös évben, sokszor éreztem, hogy
a sérülések gyorsabban jönnek és lassabban
múlnak, hosszabb a regeneráció, és sok dolog
már fontosabb az életemben, mint a foci. 36
évesen már én voltam a csapat FERI bácsija,
és sokszor úgy is éreztem magam.
A felszabaduló időmben a családomra, barátaimra és a munkámra szeretnék koncentrálni! Azért valami mozgás is lesz az életemben, de már nem olyan intenzíven.
(folytatás a 15. oldalon)
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(folytatás a 14. oldalról)
Mióta élsz és dolgozol Jászfényszarun?
A 90-es évek elején, a kárpótlás után egyre
többet voltunk és dolgoztunk Jászfényszarun.
Az egyetemi tanulmányaimat befejezve úgy
döntöttünk a párommal, hogy az esküvő után
leköltözünk. Én a saját agrárgazdaságunkban
tevékenykedem, feleségem pedig a nemsokára 2 éves kislányunkat, Lillácskát neveli.
Hogyan jártál edzésekre Fényszaruról?
Az elmúlt 8 évben átlagban hetente 2-3
alkalommal jártam edzésre, meccsekre. Elég
megterhelő volt időben és anyagilag is. De
ha valamit igazán akarsz, és a legjobbak közé
akarsz tartozni, azért áldozatokat kell hozni!
A csapattársakkal tartod a kapcsolatot?
A 11 év alatt sok barátság született. Több
társam már edző, vagy tejesen elszakadt a
sporttól, de még mindig tartjuk a kapcsolatot. Illetve csináltunk egy öregfiú csapatot,
Szürke Farkasok néven.
Ebben a csapatban régi Wolves csapattagok
játszanak, és csak 30 év fölött lehet bekerülni.
Kisebb-nagyobb teremtornákon indulunk.
Persze ez szezonális, és nem szakadunk meg
a heti egy edzés során.

Első sorban balról az első játékos ifj. Pethő Ferenc
Kedves szülők és új dolgokat kipróbálni,
sportolni vágyó fiatalok!

Esetleg egy amerikai focicsapat JászfénySzakaliné Hesz Katalin
szarun?

Fényszarui légtornász a levegőben…
A szerkesztőségi ülésen, mikor megkaptam a feladatot, örömmel vállaltam, hiszen
22 évesen amatőr szinten én is gyakran
bűvészkedtem. A hetvenes években a tsztagokkal sokszor látogattuk a Fővárosi
Nagycirkusz előadásait. Riportot készíteni
egy sikeres fiatal fényszarui artistával, kihívást jelent. Az internetről felkészültem,
nevét beütve a google keresőbe 1840 találatot jelez, ez nem kis eredmény egy 22
éves fiatal artista esetében. A Városi Értéktárban találkoztunk, mintha mindig
is ismertük volna egymást, közvetlen, jó
kedélyű, szerény, mosolygós fiatalember.
Nehezen, de elfogadta, hogy tegeződjünk.
Névjegy: Biritz Pál és Papp Éva szülők
második fiú gyermeke, Biritz Ákos 1994.
május 2-án született. A Kossuth úti óvodába
járt, majd az első négy osztályt Jászfényszarun Tóthné Takács Ilona osztályában végezte.
Jászberényben 9 évesen a szertornába belekóstolt, de a képzés megszűnt. Édesanyja kezdeményezésére 10 évesen Budapestre került,
kollégistaként délelőtt általános iskolai tanulmányait folytatta, délután artistaképzőbe
járt. A középiskolát a Magyar Táncművészeti
Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziumában délutáni képzésben végezte, 2013-ban érettségizett. A középiskolával párhuzamosan délelőtt
artistaképzőbe járt, és 2013-ban artistaképesítést szerzett. 2012-től már a nagyközönség
is láthatta produkcióit. Két évig Recirquel
Magyarország első újcirkuszának társulati
tagja, majd vendégművésze. Több külföldi
turnén részt vesz, jelenleg szabadúszó. 2016
januárjában a XI. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztiválon 13 ország 75 fellépője által 30
műsorszámot előadók közül Magyarországot

három artista, köztük a legfiatalabb, Biritz
Ákos, gurtniszámmal képviselte. A 12 különdíjból kettőt (a Latinai Nemzetközi Cirkuszfesztivál különdíja és a Velérie Fratellini
francia zsűri tag különdíja) elhozott, majd
március 15-én a Fővárosi Nagycirkuszban a
Cirkuszművészet Ifjú Csillaga díjjal tüntették ki. A díjat 1991 óta a Hortobágyi Ká
roly-díjhoz hasonlóan március 15-én ítéli
oda évente egy 7 tagú kuratórium. A rézből
készített nevető bohóc műalkotás Feldman
László szobrász munkája.
Bátyja, Dávid az ELTE végzős jogászhallgatója, ügyvédnek készül.
Biztos neked is feltették kisgyermek korodban a kérdést, hogy mi leszel, ha nagy leszel?
Igen, tőlem is megkérdezték, és 9 éves koromig következetesen állatorvost válaszoltam. Ezt követően – mindig is örökmozgó,
fára mászó gyerek voltam – érdeklődésem a
torna, a sport irányába terelődött. Szüleim
úgy gondolták, a fölös energiám levezetésére
a szertorna megfelelő lesz. Indult egy csoport
Jászberényben Szőke Péter vezetésével, melyre beírattak. Sajnos a csoport működése néhány hónap után megszűnt, de érdeklődésem
a torna iránt még inkább erősödött.
Hogyan kerültél 10 évesen Budapestre?
Édesanyám találta meg a Baross Imre (az
intézeti rangra emelt iskola első igazgatója
1986-ban hunyt el) Artistaképzőt Budapesten, ahol 10 éves kortól 4 év alap, majd 4
év szakirányú artistaképzés folyik. Egy előkészítő kurzus után sikeres felvételi vizsgát
tettem. Kollégiumi elhelyezést kaptam, és
reggel 8-tól 18 óráig kötött programban volt
részem. Délelőtt iskola, délután artista általános alapképzés.

Az első négy évben milyen artista alapképzésben részesültetek?
Ügyességi, balett, akrobatika, függőszer,
pantomim és színészmesterség.
A következő négy év a szakosodást jelentette. Délelőttönként az artistaképzőben délután pedig általános gimnáziumba jártál.
Összeegyeztethető volt a kettő?
Igen. A légtornász szakirányt választottam,
ezen belül is a gurtni keltette fel érdeklődésemet. Emelt szinten tanultunk még akrobatikát, színészmesterséget, jazzbalettot. A délelőttönkénti fárasztó szakmai munka után,
felüdülést jelentettek a délutáni gimnáziumi
órák.
Légtornász vagy, azon belül gurtnizol. Mit
jelent ez pontosan?
Ez egy olyan cirkuszi eszköz, ami két lapos kötélből (gurtniból) áll. Az egyik végük
fel van függesztve, a másik pedig vissza van
varrva önmagába, így egy csúszóhurokban
végződik. Ez a csuklót, néha a bokát tartja,
és így végeznek különböző mutatványokat a
légtornászok.
2013-ban leérettségiztél, megszerezted az
artistaképesítést. Gyorsan el tudtál helyezkedni?
Nekem szerencsém volt, tanulmányaim befejezését megelőző tanévben már együtt dolgoztam Vági Bencével (koreográfus-rendező),
aki szervezte a Sziget Fesztiválon, a Millenáris
Parkban való fellépést, de a Fővárosi Nagycirkuszban is foglalkoztattak egy időben. Tagja
lettem, majd vendégművésze a Recirguel Magyarország első újcirkusz társulatának, és az
első produkcióban, a Cirkusz az Éjszakában
felléptem, melyet a Művészetek Palotájában
(folytatás a 16. oldalon)
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és más helyen is többször bemutattunk. Legközelebb ezt az előadást június 30-án, július 1-jén és 2-án a Művészetek Palotájában,
majd július 27-én a Szarvasi Vízi Színházban
adjuk elő.
Tartalmában mit jelent az újcirkusz kifejezés?
A színház és cirkusz közötti előadásmód,
nincs állatokkal előadott szám, dramaturgiailag jól felépített, az érzelmek és történeti
megjelenítés kerül előtérbe. Fontos szerepet
kap a zene, a látvány, a fény és a kosztüm.
Egy cirkuszművész régen és manapság is,
ha sikeres, a világot járja. Az elmúlt három
évben hol, mely országokban jártál?
Oroszországban, Franciaországban többször is és Japánban. Az ősszel meghívásom
van Olaszországba, azt követően Spanyolországban is fellépek.
Az artista szakmához rengeteg türelem,
szorgalom, kitartás, bátorság kell. Nincs félelem előadás közben benned?
A számaimat biztosítókötél és védőháló
nélkül végzem 10-20 méter magasságban. A
pakliban mindig benne van, hogy ez az utolsó, de élvezem ennek tudatában is.
Milyen új szakmai terveid vannak a közeljövőben, honnan veszed az ötleteket?
Meghívást kaptam Olaszországba az idei
Latinai Cirkusz Fesztiválra, amely világviszonylatban a ragsorban az elsők között van.
Az elveim köteleznek, hogy új és eddig nem
látott produkcióval jelenjek meg. A gurtni
szám fizikai határát próbálom meghaladni,
ami nem könnyű feladat. Inspirálnak a különböző művészek hasonló produkciói. Mindig izgalmas mások gyakorlatait nézni, hiszen
a kulturális, földrajzi és mindennapi életbeli
különbségek itt is megjelenek, és így mindig
tanulhatok valami újat. Természetesen én is
találok ki új figurákat, igyekszem a kísérletek
során teljesen új elemeket létrehozni.

Egy produkció 3-8 perc közötti időtartamú, mely napi 6-8 óra edzés a próbateremben, a teljes alkotási folyamat több hónapot
vesz igénybe.
Januárban két fesztivál különdíj, márciusban szakmai kitüntetés, az elismerések hogyan hatottak rád?

bizonyítani kell, muszáj keményen dolgozni,
pontosnak lenni, ebben a szakmában a legkisebb hiba sem megengedett.
Úgy gondolom, fiatal korod ellenére lokálpatrióta vagy, hallottam, tanyád van Fényszaru határában, világjárta magad korú
fiatalember nem elsősorban tanyát vesz a

A Fővárosi Nagycirkusz 2016. március 15-i ünnepi műsora előtt a képen jobb oldalt Eötvös Tibor
az Artistaművészek Szakszervezetének elnöke, mellette Biritz Ákos artistaművész a Cirkuszművészet Ifjú Csillaga díj átvétele után kezében az oklevél és a nevető rézbohóc. A kitüntetést Szabó
Tünde, a sportért felelős államtitkár, Fekete Péter miniszteri biztos, a Magyar Cirkusz és Varieté
Nonprofit Kft. ügyvezetője és Eötvös Tibor adta át.
Pozitívan, ösztönzően hat további munkámra. A fesztivál különdíjak azért nagyon
fontosak, mert a szakma ezekre felfigyel,
akinek neve van a szakmában, megkeresik és
leszerződtetik egy-egy szezonra. A kitüntetés
az eddigi munkám elismerése, de állandóan

A XI. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztiválon a Fővárosi Nagycirkuszban
Biritz Ákos légtornász gurtniszám előadása közben 2016. január 7-én

megtakarított pénzéből. Mit jelent neked
Jászfényszaru?
A monostori határhoz közel, a Kis dűlőben
18 éves koromban vettem egy tanyát. Tudom,
egy légtornász 30 éves kora körül kiöregszik
a szakmából, gondolni kell a jövőre, és talán
abban fontos szerepet kap ez a tanya is. Igaz,
fiatalon kerültem el Fényszaruról, de a gyökereim itt vannak, jó ide visszajönni, és majd
végleg letelepedni. A város az utóbbi időben
nagy fejlődésen ment keresztül. Talán három
éve egy hosszabb külföldi fellépés miatt négy
hónapig nem tudtam hazajönni, majd mikor
leszálltam a budapesti járatról, csak néztem,
hogy tényleg Fényszarun vagyok-e, a buszmegálló, a városháza, a szökőkút, a főtér teljesen megváltozott megszépült.
Záró kérdésként mit tartasz értéknek és fontosnak a mindennapok során?
Az embernek legyenek elvei, reális elképzelései, céljai a közeli és középtávú jövőjét illetően. Kitartással, szorgalommal sok minden
elérhető, ami később kamatozik és boldogulásunkat szolgálja.
Köszönöm a tartalmas beszélgetést, gratulálunk az elért sikereidhez, és büszkék vagyunk
rád, hogy már 22 évesen szerte a nagyvilágban öregbítetted városunk hírnevét. Kívánjuk, világrekord kísérleted sikerüljön, bekerülve ezáltal Guinness Rekordok Könyvébe.
Tóth Tibor

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2016/4

17

Városi értéktár
Jászfényszaru Város Önkormányzata 2015
őszén döntött a Városi Értéktár létrehozásáról. Az úgynevezett „Farkas-ház” (Szentcsalád
tér 12. szám alatt) belső felújítása megtörtént, március hónap közepén átadásra került. Az értéktár fele részben a Fényszaruiak
Baráti Egyesülete pályázata útján, valamint
saját pénzeszközéből megvásárolt bútorzatával, technikai eszközeivel került berendezésre, melyek korábban a Civilház berendezését
szolgálták. A hivataltól tároló szekrényeket
kaptunk, melyekre nagy szükség volt.

BÉKE MG. Tsz. HIRADÓJA
címlapja
A három utcára néző helyiségből a legkisebb irodai célokat szolgál. Az iroda melletti
szoba közösségi térként funkcionál, maximum 20-22 fő befogadására képes.
Itt kisebb összejöveteleket, előadást, az értéktárban lévő településsel kapcsolatos korábbi filmek vetítését, fotó és iratanyag kiállítást
lehet tartani. A harmadik helyiség az értékek
tárolására szolgál. Itt van elhelyezve méltóképpen és most már feldolgozható hozzáfé-

réssel Kiss József tanár úr – a család által a
Fényszaruiak Baráti Egyesületének átadott
– irat és szakkönyv hagyatéka. Kiss tanár úr
anyagában voltak a Petőfi Sándor Művelődési Házban hajdan működött fotószakkör által
készített kisebb-nagyobb fekete-fehér képek
a településről, illetve egy-egy utókor számára megörökített eseményről. Itt találhatóak a
felszámolt gazdasági egységek levéltárba nem
került, de helytörténeti szempontból jelentős
iratai, az elmúlt 25 évben magánszemélyektől
döntően a FÉBE-nek, ill. az önkormányzatnak adott kisebb tárgyak, oklevelek, iratok,
melyek a Kiss József Helytörténeti Gyűjteményben jellegüknél, állapotuknál fogva
nem helyezhetők el.
A régi iratok egy részét, a régi fotókat szeretnénk digitalizálni, megmenteni az utókor
számára, ugyanakkor a honlapokon közkinccsé tenni.
Itt vannak elhelyezve a településsel kapcsolatos új kiadványok, melyek megvásárolhatók, a
FÉBE és az általa létrehozott Jászfényszaruért
Alapítvány nem selejtezhető dokumentumai.
Így 26 db nagyméretű fotótabló és több mint
12 ezer működésével kapcsolatos fénykép,
melyek 72 fotóalbumot töltenek meg.
Az értéktárat önkéntes munkában a Fényszaruiak Baráti Egyesülete, illetve annak
képviselője, Tóth Tibor és néhány segítője
működteti, felügyeli. Várjuk további önkéntesek jelentkezését az iratanyag átnézéséhez,
rendezéséhez, digitalizálásához.
Kérjük városunk a lakosságát, hogy
többségében 1945 előtti, nagyszülőktől
megmaradt régi iratokat, bizonyítványokat hozzák be az értéktárba, mert az ezeken lévő időpont és a személyek nevei,
néha tartalma kutatásaink szempontjából
fontosak. Értékeink folyamatos gyűjtése, a
meglévők biztonságos tárolása azért is szükséges, mert később önálló múzeumi jellegű
kiállításokat az utánunk jövő nemzedék úgy
tud majd létrehozni, ha lesz mihez nyúlnia.
„Aki a múltat nem becsüli, az a jövőt nem
érdemli” szól a mondás.

Városi Értéktár bejárat feletti táblája
A Városi Értéktár Szentcsalád tér 12.
szám alatt keddi és csütörtöki napokon 13
és 18 óra között nyitva lesz, illetve előzetes
egyeztetés alapján (a 06-57/660-800 telefonon vagy +36-30/337-3336 mobilszámon
jelezve) más időpontban csoportos látogatás
vagy a közösségi tér igénybevétele esetén (legalább 5 fő) fogadjuk a látogatókat, kutatókat.
Májustól új sorozatot indítunk a helyi lapban „A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE” címmel, melynek keretében a hónap
Fényszaru múltjával összefüggő érdekességét
mutatjuk be képben vagy szövegben, vagy
mindkettőben.
Ezt a következő hónapban a Városi Értéktárban közelebbről is megnézhetik az érdeklődő olvasók.
Elsőként közzéteszünk egy érdekességet:
Eddig úgy tudtuk, hogy a helyi lap elődje az
1975-ben megjelent Béke Mgtsz. Híradója
volt.
Kiss tanár úr anyagában találtunk egy 52
évvel ezelőtt készült – ma úgy neveznénk –
„üzemi újság” első számát 1964-ből, melynek
felelős kiadója Szabó Zoltán tsz-elnök, felelős
szerkesztője Kiss Sándor üzemgazdász, aki
könyvtárosunk, Nagy Ildikó nagypapája volt.
A hatoldalas kiadvány sok érdekességeket tartalmaz, amely május hónapban nyitvatartás
alatt az értéktárban elolvasható.
Tematikus jelleggel negyedévente kamara
kiállítást állítunk össze az őrzött érékeinkből.

Tóth Tibor

Jászárokszálláson rendezik
a XXII. Jász Világtalálkozót

A II. Jász Világtalálkozón Jászárokszálláson 1996. május 25-én a
jászfényszarui küldöttség felvonulása. A felvonulás során közreműködött
a Szűcs Mihály Huszárbandérium, a délutáni kulturális bemutatón
fellépett az Iglice Gyermeknéptánc Együttes. Fotó: Tóth Tibor

A Jászsági Honismereti Egylet Fodor István Ferenc vezetésével
március 22-én tartotta soros ülését Jászárokszálláson. A jászsági települések által delegált helytörténeti egyleti tagoknak Gergely Zoltán
Jászárokszállás város polgármestere első kézből adott tájékoztatást az
előkészületi munkákról. A Jász Világtalálkozó társrendezője az elszármazott jászokat tömörítő Jászok Egyesülete.
A polgármester elmondta, a város képviselő-testületi ülése döntött,
hogy Jászárokszálláson a fővárosban vállalkozást vezető Csikós Miklóst
avatják majd jászkapitánnyá. A jelölt korábban Jászárokszállás Városért Kitüntetésben részesült, rendszeresen támogatja a település civil
közösségeit, folyamatosan szervezi a helyi redemptiós megemlékezéseket. A Jászság és a hagyományőrzés iránti elkötelezettsége alapján
méltó a tisztség betöltésére.
A megválasztott 30 fős előkészítő bizottság már többször ülésezett,
az ülések nyitottak, ezért civil közösségek, érdeklődő árokszállásiak is
(folytatás a 18. oldalon)
részt vesznek rajta.
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Fogathajtó Edzőtábor – HúsvétoLó
2016. április 7-10. között Parádfürdő adott
otthont a tavaszi fogathajtó edzőtábornak.
Ybl Miklós tervei alapján gróf Károlyi
György 1869-ben fényűző istállót építtetett. Az U alakú épület egy részében ma
Kocsimúzeum működik, ahol a kocsigyártás
történetét bemutató kiállítás látható, különböző kocsifajták és a lovas mesterségek
szerszámai tekinthetők meg. A Cifra istálló

fagerendás, vörös téglás épületének márván�nyal borított istállóiban ma is nemes paripák
laknak, és itt vendégeskedtek néhány napig
az edzőtábor résztvevőinek lovai is.

A négynapos rendezvényen az elméleti oktatás során felelevenített és kibővített ismereteket a gyakorlatba is átültették a résztvevők.

A vasárnapi nyílt edzésnapon a család, a barátok és az érdeklődő közönség bepillanthatott a díjhajtás és az akadályhajtás kulisszái
mögé. A tábor szakmai vezetője, Fülöp István az idei évben is magas színvonalú képzést tartott a hajtóknak, segítve a versenyzők
otthoni felkészülését az április végén kezdődő
versenyszezonra. Jászfényszaruról Borbély
Ferenc vett részt az oktatáson két fogatával.
Kérdésemre elmesélte, hogy új
élményt jelentett a Mátra hegyvidéki útjainak „megmászása”,
hiszen az év közbeni gyakorlások
sík terepen zajlanak. Az edzőtábor hegyi munkával, erőnléti
edzésekkel, csapatmunkával telt,
edzői iránymutatással járult hozzá a felkészüléshez. Új társaság
hangolódott össze jó ötletekkel
segítve egymás munkáját.
***
Vidám, napsütéses húsvét vasárnapon a szabadba csalogatták
a gyermekeket és szüleiket a Fényszarui LóBarát Egyesület tagjai. A kellemes tavaszi délutánon az Álmos út melletti gyepen zajlottak
a programok. A kézműves sátor asztalait Réz
Ferencné által felajánlott alapanyagokból készített húsvéti dekoráció
díszítette, s hozta meg a kedvet az
otthoni dekorációk elkészítéséhez.
Dr. Tamus Eszter és Czeglédi Dóra
segítségével készültek a nyuszi- és
csibefigurák, díszítették együtt a
gyermekek szüleikkel, nagyszüleikkel a hungarocell tojásokat. Szebbnél
szebb alkotások készültek, miközben
Czeglédi Imre és felesége folyamatosan sütötték a finom uzsonnát, a
mackot. A gyermekek lelkesen oldották meg a lovaglós feladatokat,
zsákban futásban, kötélhúzásban,
szögkeresésben versenyeztek. Az ügyes kis íjászok jutalma sem maradt el, hiszen a kipukkant lufik finom cukrokat rejtettek.

A célba lövésnél Kriston István és Bodnár
József segítették a gyerekeket, bár többen voltak, akik nem először fogtak íjat a kezükben.
Közben lehetőség nyílt traktorozásra, Ézsiás
Vencel és Ézsiás Levente jóvoltából motorozásra, Horváth Csaba és családja pedig pónifogatán vitte el lovas kocsikázásra az érdeklődőket. A legkisebbek talán mégis a futkározó
nyusziknak örültek a legjobban és persze a
tojáskeresésnek, ami elmaradhatatlan része a
húsvéti ünneplésnek.

Köszönjük mindenkinek a felajánlásokat, a
segítséget és a közös játékot!
Kép és szöveg: Karizs Evelin

Jászárokszálláson rendezik a XXII. Jász Világtalálkozót
(folytatás a 17. oldalról)
Nem lesz megbízott külső szervező, a rendezvényért a művelődési ház, a műszaki iroda és a városi könyvtár vezetői a felelősek. A
zenekarok, fellépők szervezéséért a könyvtár
vezetője, a látványért, a színpadért a műszaki
iroda vezetője, az egész program lebonyolításáért, koordinálásáért a művelődési ház
vezetője a felelős. Az önkormányzati dolgozók mellett sok jászárokszállási lakos is részt
vesz a szervezésben, mert sajátjuknak érzik a
rendezvényt.
Számítanak az ipari parkba betelepült cégek, vállalkozások támogatására. Nyitottak
egy külön bankszámlát a hozzájárulások fogadására. Az ipari parkban négyezer ember
dolgozik, bíznak abban, hogy a szponzorok
segítségével nem fognak anyagi gondokkal
küzdeni a szervezés során.

A programok során döntően a 21 év alatt
kialakult hagyományra, főbb pillérekre építkeznek. Pénteken a helyi Fortuna táncgá-

A XXII. Jász Világtalálkozó emblémája
lájával kezdődik az esemény. Szombaton a
hivatalos rész következik, megtiszteli a rendezvényt dr. Csányi Sándor, az OTP elnökvezérigazgatója, fővédnök, a város szülötte és

díszpolgára, Pintér Sándor belügyminiszter
védnök is jelezte részvételét. Olyan szórakoztató műsort igyekeznek összeállítani, amiben
minden korosztály talál kedvére valót. A
könnyűzenei program két húzó együttese a
szombaton fellépő Kormorán és a vasárnap
este koncertet adó Hooligans. Fontosnak
tartják a helyi tehetségek bemutatását és öntevékenység keretében létre jövő érdekes kiállításokat.
Több kisebb, de a város főterét szépítő
projektet fejeznek be a találkozó kezdetére,
hogy a várható 5000 látogató minél szebb és
maradandó élménnyel térjen haza Jászárokszállásról.
A júniusi lapszámban a részletes napi programról, a szombati ünnepségre különjárati
autóbusz indításáról adunk olvasóinknak táTóth Tibor
jékoztatást.
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Az utolsó tanító kisasszony
„A boldogság lényege bennünk van: az elrendezett tudásban és a lélek
tisztaságában.”
Arisztotelész
90 év hosszú idő, ez alatt az ember sok mindent átél, megél. 90 évet
azonban le lehet élni töretlen mosollyal, jóindulattal, türelemmel és
példamutatással is.
Kiss Szidónia nyugalmazott
pedagógus 1926-ban született
Jászfényszarun, elemi iskoláit
helyben végezte, a polgárit Jászberényben a Római Katolikus
Lánynevelő Intézetben. Pedagógia tanulmányait a cinkotai
Állami Tanítóképző Intézetben
kezdte el, a háború azonban
közbeszólt, és Budapesten a Veres Pálné Gimnázium épületében fejezte be 1946-ban.
A diploma megszerzése után
édesanyját ápolta haláláig, 1950ig. Majd a kor szellemiségének
megfelelően kulák és klerikális
származása miatt Biharkeresztesre kapta meg a kinevezését, 245
km-re a szülőfalujától. A kétségbeejtő „ítéletet” egy csoda folytán sikerült enyhíteni, és végül
Kiss Szidike 2-3 évesen
Jászfelsőszentgyörgyön kezdte
meg tanítói munkáját. Előbb a
faluban, majd a hajtai tanyasi iskolában. Az iskola a falutól 5 km-re helyezkedett el, a dűlőutakon gyalogosan vagy biciklivel lehetett kijutni,
szenes kályhával fűtöttek és petróleummal világítottak, a tanítói lakás az
iskola épületében helyezkedett el. Mivel a tantestület csak 2 főből állt,
tanítói feladata itt nagyon szerteágazó és változatos volt, a tanítási órákon 1-4. évfolyamig tanultak együtt a gyerekek, hangos és csendes órák
váltották egymást. Ezekre az időkre máig nagy szeretettel emlékezik
vissza. Vezérelve már akkor is a megértő szeretet és a szerető szigor volt.
1964-ben került vissza Fényszarura, sajnos szomorú apropóból, nővére betegsége szólította haza. Katalinka szintén pedagógus volt, Szidi
néni példaképe, mentora, mellette érzett rá a gyerekekkel való foglalkozás felelősségteljes örömére. Legszívesebben 1-2. osztályosokat tanított, az volt igazán az ő korosztálya. De tanított felsőben is: magyart,
rajzot, természetismeretet. A nyugdíj előtt pedig összevont alsós eltérő
tantervű osztályt. Munkáját mindig komolyan vette, hivatásnak tekintette, a gyerekszeretet mélyen a szívéből fakadt, és bár saját családja,
gyermeke nem lett, úgy gondolom, sokan jó szívvel emlékeznek vissza
az iskolai időkre és Szidi tanító nénire. Több tanítványában ő ültette
el a magot, amely később a tanítói hivatásban teljesedett ki. Bár engem
nem tanított, pályaválasztásomat nagyban befolyásolta a sok „gyötrel-

Alsós tantestület Jászfényszaru 1977

mes” gyakorlással eltelt nyári szünet, amiért a mai napig hálás vagyok
neki. Lelkiismeretes, szerény, alapos munka jellemezte mindig, amit a
nevéből adódó különlegesség egyensúlyozott ki. 1982-ben nyugdíjba
vonult, és a pedagógus kölcsön segítségével építkezésbe fogott.
Nyugdíjas éveit sokáig tevékenyen töltötte, visszajárt tanítani, korrepetált, rengeteg közösségi munkát végzett. 1993-ban egyik szervezője

Jászalsószentgyörgy 1952

50 éves osztálytalálkozó 1996. augusztus 30.
és előkészítője, majd elnökségi tagja volt a Fényszaruiak Baráti Egyesületének, 2000-ben a millenniumi ünnepségen a zászlóanya szerepét
töltötte be.
Ma már nem tevékeny, sokat pihen, tévézik, rádiózik, a régi emlékek
nagyon élénken élnek benne, az újabbak kevésbé. Kézírása még mindig szép, szemüveg nélkül olvas. Az életet úgy fogadja el, ahogy van,
hálás a Jóistennek. Engedi, hogy a szerettei gondoskodjanak róla, és
visszaadják mindazt, amit tőle kaptak. Egy gyengéje van csak, az édesség, amivel úgy van, mint a mesében Gombóc Artúr a csokoládéval,
bármilyen lehet.
A mai napig a legszembetűnőbb mégis az, hogy mindig mosolyog,
mindig derűs és elégedett, mindig van egy jó szava hozzám, és nem
haragszik meg semmiért. Pedig, ha végiggondolom, hogy ő egy élet
alatt mennyit nélkülözött, alkalmazkodott, újrakezdett, elszégyellem
Nagy Ildikó
magam, én vajon miért nem mosolygok többet?
Szidike néni keresztlánya

80 évesen

Zászlóanyaként a millenniumi
ünnepségen 2000. május 1-jén
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Rendőrségi hírek
Tisztelt Olvasó!
Engedjék meg, hogy felhívjam figyelmüket az alábbi
aktualitásokra. Március hónap során megvalósult több bűncselekmény is városunkban,
amikor az udvarokon parkoló nyitott járműből lopást követett el ismeretlen elkövető. 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, nehezebben károsíthatja meg önöket
a tolvaj!
A kerékpárok biztonságos lezárásáról, stabil
tárgyhoz történő lelakatolásáról minden esetben gondoskodjanak és ezt lehetőleg gyermekeiktől is követeljék meg! A márciusban megtartott kerékpár nyilvántartási rendezvényen
31 fő regisztrált!
A nagy érdeklődésre való tekintettel a következő időpont: 2016. 05. 20-án 13.00–
16.00 óra között. Helyszín: a jászfényszarui
Nagyiskola udvara. Tanúsítsanak fokozott

figyelmet a Szabadság út–Orion utca kereszteződésénél, ahol forgalmat irányító
jelzőlámpa működik! A tilos jelzésen történő áthaladás balesetveszélyes, valamint
kiemelt szabálysértésnek minősül. A szabályok betartását a közterületen üzemelő
térfigyelő kamera rendszer adatai elemzésével

Balra: forgalom irányító fényjelző készülék.
Jobbra: Forgalom irányító fényjelző készülék
jelzőtábla.
ellenőrzi hatóságunk, és a dokumentáció birtokában indul közigazgatási eljárás a szabálysértőkkel szemben. Az elmúlt hónapok során

több esetben is intézkedett
hatóságunk ittas járművezetőkkel szemben a városban.
Az eljárás során, a helyszínen
elvételre kerül a vezetői engedély, valamint
gyorsított eljárás keretében kerül sor a cselekmény vizsgálatára, szigorú büntetési tételek
kiszabása mellett.
A FENTI FELELŐTLEN MAGATARTÁSI
SZABÁLYOK SZIGORÚ
FELELŐSSÉGRE VONÁSSAL JÁRNAK!
NE KOCKÁZTASSÁK SAJÁT,
VAGY MÁSOK TESTI ÉPSÉGÉT!
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!
Elérhetőségek: Telefon: 112;
Rendőrőrs: +36-70/330-7626; Fax: 57/422-138
Terenyi Imre rendőr százados,
rendőrőrs parancsnoka

Szépkorúak köszöntése

Boros Imréné Szűcs Ilona

Kiss Szidónia Klára

Boros Imréné Szűcs Ilona 2016. április 7-én volt 95 éves, Kiss Szidónia Klára 2016. április 22-én töltötte be 90. életévét. Ebből az alkalomból
köszöntötték őket s adták át részükre Orbán Viktor miniszterelnök oklevelét Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester és Morvainé Palócz Éva
anyakönyvvezető.
Fotók: Morvainé Palócz Éva

Idősek klubja programjai a Teaházban
· 2016. április 1-jén indult az Idősek Nappali Ellátása, Idősek Klubja a Teaházban (Tompa Mihály út 7.), mely mindennap 8-16 óráig tart nyitva.
· Hétfőnként hetente: 10 órától kötetlen igény szerinti foglalkozások (társasjáték, számítógép használat, különféle kvíz játékok stb.)
· Keddenként hetente: 10 órától mozgás gyakorlatok (torna)
· Szerdánként hetente: 13 órától kézműves foglalkozások
· Csütörtökönként kéthetente: 13 órától „Süssünk-főzzünk” klub
(régi, hagyományos ételek elkészítése)

·
·
·
·

Péntekenként hetente: 13 órától filmklub (régi filmek levetítése)
Start telep megtekintése
Lehel-tó körüli séta, és nyársalás
Folyamatosan lehetőség van vérnyomás, és vércukorszint mérésre.
Bővebb információ: 70/313-3345 -ös telefonszámon,
idosekklubja@jaszfenyszaru.hu email címen illetve a Teaházban.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, leendő klubtagokat!
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In memoriam
Dr. Heidrich Gáborné Kuti Mária (1947-2016)
Leányától február 22-én kaptam a szomorú és megrendítő hírt, hogy dr. Heidrich Gáborné született
Kuti Mária, a Szegedi József Attila Tudományegyetem
Testnevelési Tanszékének nyugalmazott testnevelő tanára, egy ideig a tanszék vezetője súlyos betegség után
elhunyt. Másfél évvel ezelőtt, 2014. augusztus 20-án
testvéreivel együtt meghatódva, büszkén vette át édesapja dr. Kuti György (1921-1994) Jászfényszarut 39
éven át képviselő megyei tanácstagi munkájáért posztumusz Jászfényszaru Város Díszpolgára kitüntető
címét. Kuti Mária 1947. február havának 7. napján
Kuti György és Ágoston Mária szülők harmadik gyermekeként Jászfényszarun született. Szülőhelyén járt
óvodába. Testvéreitől kapta az élete végéig megmaradó
„Nanó” becenevet. Az édesapa Szolnokra helyezésével
általános és középiskolai tanulmányit mát ott végezte.
Fiatal sportolóként kiválóan úszott, édesapja álmát valóra váltotta Budapesten, a Testnevelési Főiskolán szerzett tanári diplomát. Egész életében nagyon fontos, központi szerepet játszott a sport
gyakorlása, és oktatása. Szülőfaluja, Szolnok város kedves volt számára, hiszen gyermekkorát, fiatal éveit itt töltötte. Anyai nagyszüleihez
Fényszarura halálukig rendszeresen hazajárt. Később évente látogatta a
fényszarui rokonokat és a temetőben nagyszülei sírját. Férjével 46 évig

éltek boldog házasságban, fiuk Gábor Szolnokon született, leányuk Anita Szegeden, ahol végleg letelepedtek.
Nyugdíjazását követően felkérésre továbbra is rendszeresen tartott zenés testnevelési órákat volt hallgatóinak,
az egyetem dolgozóinak és az ismerősöknek egyaránt.
Könnyen teremtett kapcsolatotokat, könnyen szerzett
barátokat. Ebben segítette őt lényének kedvessége és
a belőle áramló mély humánum, mert mindenkiben
tisztelte az embert! Az unokák neveléséből is bőven
kivette részét, öt fiú unokája bearanyozta az életét. A
Szeged – Újszegedi temetőben polgári szertartás keretében március 18-án szűkebb körben a család, a rokonok és barátok jelenlétében hamvait díszparcellában
helyezték el. Az egyeztem, a kollégák, a tanítványok, a
tisztelők sokasága egy héttel korában itt a temetőben
11-én nagy nyilvánosság előtt vett végső búcsút Szeged Megyei Jogú Város köztiszteletben álló polgárától,
Nanótól, Marikától, a Tanárnőtől. Emlékkártyáján fényképe mellett
olvasgattuk: „Elbúcsúzom, de ott leszek, Ahol a szél zúg, a nap nevet.
Elbúcsúzom, de itt marad, Belőlem néhány pillanat…” Most, hogy a
mulandóság zord törvénye, és a példamutató türelemmel viselt betegség hatalma fizikai valóját elszakította tőlünk, szerettei, tisztelői ígérik,
Tóth Tibor
emlékét szívükben megőrzik.

Szabó István (1930-2016)
Szabó István 1930-ban Jászberényben kisbirtokos,
kilencgyermekes családban, ötödik gyermekeként
született. 1955-ben feleségül veszi a fényszarui Rédei
Imre rendőr és Bakó Mária szülők Erzsébet leányát.
Házasságból két gyermek Tamás és Zsuzsanna születik. A szülők mindkét gyermeküket felnőtt korban elveszítették, de három unokájuk és négy dédunokájuk
bearanyozták idős napjaikat.
Jászfényszaruval haláláig élő kapcsolatot tartott.
Nemcsak azért, mert felesége fényszarui volt, és annak
rokonai itt éltek. A munkája is ide kötötte. 1963-ban
a Szolnoki Zöldért központból a jászfényszarui vasútállomásánál működő zöldségfelvásárló kirendeltségre
raktárosnak helyezték ki. Hat év után Kiss Sándor, a
Béke tsz főkertésze a szövetkezethez csábította a kertészeti és egyéb termékek értékesítésének bonyolítására.
Neki is köszönhető, hogy 1970-től a szövetkezet önálló exportjogot
kapott, így közvetlenül a Hungarofruct Export Vállalattal (egyedüli
zöldséget exportáló cég volt) köthettek szerződést.
A hetvenes évek második felétől településünkön megnövekedett a
belterületi zártkertekben a fólia alatti hajtatott kertészeti és szabadföldi zöldségtermesztés. A szövetkezet általa biztosította a fényszarui,
de sokszor szomszédos településeken megtermelt áruk felvásárlását és
értékesítését. Huszonkét év után 1991-ben fejezte be a szövetkezetDr. Szepessy Béla grafikusművész
ÖNÁLLÓ KIÁLLÍTÁSA

nél az aktív munkát, de azt követően még segítette a
felvásárlói munkát. Nyugdíjasként szinte haláláig házi
és hobby kertjében dolgozott, de tavasszal testvéreinek
fametszését is örömmel elvégezte. A becsületes, tisztességes munka, a mások segítése életfilozófiájának alapja
volt. Mindig mosolygós, optimista segítőkész egyéniségét mindenki kedvelte, tisztelte. Tőle sokat tanultam
emberségből, a pontos és precíz adminisztrációjából,
és szállóigéje sokszor eszembe jutott munkám során
„jegyezd meg, a számok nem csalnak”. Ez azt jelentette, ha valami nem stimmelt a be és kiszállított áruk
mennyiségében, akkor annak okát keresni kellett. A
vasútállomásnál tavasztól késő őszig 1970 és ’73 között
együtt dolgoztunk, az első főnököm volt.
Jászfényszaru Város Önkormányzata a helyi mezőgazdaságban, valamint a település lakosságának háztáji
„második gazdaság” segítésében végzett több évtizedes munkájának elismeréseként 2002. augusztus 19-én városi ünnepség keretében tárgyjutalomban részesítette, melyet megérdemelten és boldogan vett át.
Az elmúlt évben hosszú és súlyos betegségben szenvedett feleségének
elvesztése megviselte egészségét. 2016. február 28-án elhunyt, a jászberényi Ferences templomban a család, a rokonság és tisztelői március
10-én vettek végső búcsút tőle.
Tóth Tibor

MEGHÍVÓ
2016. május 13-án
10,30 órai kezdettel

a Cimbaliband

A kiállítást megnyitja Bugyi István József grafikusművész
Közreműködik: Horváth Áron
Helyszín: Régi Kaszinó étterem és kávézó
Megnyitó időpontja: 2016. május 26. 17 óra

interaktív, ismeretterjesztő
hangszersimogató, népzenei
koncertjére a művelődési házban
Belépő: 500 Ft
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Emlékezés

Lajkó Sándorné,

TURÓCZI JÁNOSNÉ

született

Ézsiás Klára

temetésén részvételükkel
és virágaikkal fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk

SÁNTA FERENC

halálának 24. évfordulójára, és felesége

BENEI MÁRIA

halálának 7. évfordulójára.
„Csak az idő múlik, feledni nem lehet.
Szívünkben örök fájdalom és szeretet.”

Szeretteitek

„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet,
Amit tőlünk senki, soha el nem vehet.”

FEHÉRNÉ
LUKÁCS VALÉRIA

59 évesen 03. 12-én hosszú betegség után elhunyt.
Köszönetet mondunk mindenkinek, akik utolsó útjára 03. 30-án elkísérték,
akik ismerték, szerették, a betegségében látogatták, és sok-sok együtt érző jó szóval személyesen, üzenve, és telefonon erőt adtak neki elviselni a mindennapjait.

A családja

halálának 6. évfordulójára.
„Csak az idő múlik, feledni nem lehet.
Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.”

Szerető családja

Emlékezés

VAS TIBORNÉ SŐREGI ELVIRA
halálának 11. évfordulójára.
„Számunkra Te soha nem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Tibi, Szabina és édesanyád
Emlékezés

MUHARI ANTAL
halálának 50. évfordulójára, és

MUHARI ANTALNÉ

halálának 17. évfordulójára.
„Amíg éltetek, szerettünk, amíg élünk, nem feledünk.”

Lányuk, vejük és az unokák
Emlékezés

FARKAS JÁNOS

halálának 4. évfordulójára.
Négy éve már, hogy elmentél,
de fájó szívünkben még mindig élsz.

Szerető családod
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István u. 10.
Tel.: 70/224-4179

Szemvizsgálat minden pénteken 14.30-tól (bejelentkezés alapján).

Rendel: Dr. SISKA IRÉN szemész szakorvos.
Bejelentkezés személyesen, vagy telefonon.

Májusi AKCIÓ!
Keretek -20%, -30%
Fényre sötétedő lencse -20%
Multifokális lencse -30%
Dioptriás napszemüveg lencse
4.500 Ft helyett 3.500 Ft/db áron
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
zöldterületeinek karbantartására alkalmi munkavállalót keres.
Érdeklődni lehet: Herédi Zoltán
06-70/434-0097; 06-57/424-240

Konténeres sittszállítás
Rendelhető: +36-20/621-8848

Anyakönyvi hírek – Március
SZÜLETTEK: Farkas Dominik (Jenes Anett), Safranyik Mirella
Letti (Rafael Dalma), Schrett Lili Mária (Urbán Tünde), Török Márk
Noel (Dobák Mónika).
Házasságot kötöttek: Horváth Antal és Radics Katalin.
ELHUNYTAK: Bordás Béla (67), Borbély Sándor (71), Both József
(85), Csontos Zoltán (79), Dobák Sándor (70), Fehérné Lukács Valéria (59), Kovács Istvánné Jáger Terézia (90), Kovács József (69), Oláh
Margit Mária (37), Réz Sándorné Jáger Franciska (89).

Köszönet
Szeretnénk ezúton is megköszönni
a Gondozási Központnak a többéves odaadó, segítőkész munkáját!
A Lajkó család

Apróhirdetés
KIADÓ összkomfortos, konvektoros ház, 2-3 fő dolgozó részére.
Kaució szükséges. Telefon: +36-57/422-622 – Szlávik József

HALLÁSA AKTÍV ÉLETÉNEK KULCSA
Király Levente, a Nemzet Színésze
rátalált a tökéletes megoldásra
„A hallókészülék szakmai munkámban fantasztikus
segítség, észrevétlenül megbújik a fülben, szinte
láthatatlan. Segítségével a kollégákat tökéletesen
hallom. Ez a legfontosabb számomra.”

VEGYEN RÉSZT DÍJMENTES HALLÁSVIZSGÁLATON!
Most egy MINŐSÉGI edényfogó kesztyűvel ajándékozzuk meg*.

5100 Jászberény, Bejelentkezés:
Thököly út 30.
06-57/402-520
*Az akció 2016. április 11-ig vagy a készlet erejéig tart. Az ajándék feltétele
a hallásvizsgálaton való részvétel és jelen hirdetés felmutatása.

Elektromos kerékpár eladó!
Telefonszám: 06 57/422-723
Jászfényszarun Rózsa Presszó bérbeadó.
Nemcsak vendéglátásra.
Érdeklődni: +36-30/359-0342, Csúz Sándor
Jászfényszarun a Kossuth Lajos utcában
90 m2-es 3 szobás családi ház rendezett udvarral,
garázzsal, melléképülettel eladó.
Érd.: 06 30 387 5533

Szerkesztőségi infók
Fogadóóra minden pénteken a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár földszinti kistermében
9-11 óráig. Szerkesztőségi telefon: 70/673-7618.
Hívható hétfőtől péntekig napközben.
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Játsszunk most együtt!
Gyermeknapi zsiboNgó
2016. május 28. szombat
Helyszín: Jászfényszaru Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár parkja
Program:
14:00-tól SZÍNPADI PRODUKCIÓK
· 14:00 Ünnepélyes megnyitó
· 14:05 Bábszínház: Süni és a Csodabogyó
· 16:00 Élő koncert gyerekeknek: Zenés utazás Bohóciába
· 19:00 GWM és Scarfo műsora – Fellépnek még:
			
Jackson klub, Művészeti iskola társastánc tagozata,
			
Rafael Lajos
13:30-tól SPORT UDVAR
· 13:45 Akrobatikus kosárlabda show
· Utcakosárlabda Kupa 7-8. osztályosoknak
· Városi Kapitány Kiütő Kupa 2-6. osztályosoknak
· Asztalitenisz edzés bemutató
· Asztaliteniszezési lehetőség
· Légpuska lövészet
· Vadászíjász bemutató (Dombi Zsolt, Jávorcsik Márton)
· Íjak kipróbálása a Táltos Íjászok közreműködésével
14:00-tól JÁTÉKTÉR
· Játszószőnyeg (0-6 éveseknek)
· Mobil tornapálya (kicsiknek)
· Dúdoló (piciknek): dr Kocsisné Horti Monika
· Népi fajátékok: fa körhinta, hordólovaglás, mocsárjáró,
		 gólyaláb stb. (óvodásoknak, iskolásoknak)
· Rekeszmászás (kisés nagykamaszoknak)
· 3+1 Kalandpróba a Lumina Cornuval
· Mesesátor
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK:
· Gyöngyfűzés
· Pillangókészítés
· Fűzfasíp, bodzavirág fabrikálás
· Zoknibábok alkotása
· Ördöglakat hajtogatás
· Amatőr vasútmodell kiállítás
Nagyfiúknak, apukáknak:
· Fegyverkiállítás és bemutató
· Katonai tárgyak kiállítása
14:00-tól AJÁNDÉK VIDÁMPARK
· Arcfestés
· Lufihajtogatás
· Óriáscsúszda
· Akadálypályás ugrálóvár
· Trambulin
· Gyermek lánckörhinta
A városi gyermeknap fő szervezője: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár.
A rendezvény eddigi támogatói:
Baptista egyház, Csizmarik Gyula, JAM – CT Bt.
Eső esetén a műsorok a művelődési ház termeiben lesznek megtartva.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Mindenkit szeretettel várunk!

Útlezárás!
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermeknapi rendezvény miatt a
Szent István út lezárásra kerül a Szabadság úti kereszteződéstől a Dobó
Katica úti kereszteződésig.
A lezárás ideje: 2016. május 28. szombat 6.00–24.00-ig.
Kérjük, hogy a jelzett útszakaszon ne hagyjanak parkoló járművet.
Megértésüket köszönjük!
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Programajánló
Május
Minden este 17 órakor májusi litánia a templomban
1.
8:00 Anyák napi szentmise és ünnepség a templomban
1.		 Város napja – egész napos programkavalkád
		 több helyszínen
1.
9:30 X. Jász Fény vers- és prózamondó találkozó
		 a Városháza dísztermében
2-6.		 Anyák köszöntése a Szivárvány Óvodában
7.		 Egyházmegyei találkozó Egerben
10.
18:00 Templomok innen és túl című kiállítás megnyitója
		 és a rajzpályázat eredményhirdetése a művelődési házban
13.
10:30 Cimbaliband hangszersimogató koncert
		 a művelődési házban
15.
10:00 Egyházközségi családi nap
16.		 Pünkösdölő a tájházban – Iglice Gyermeknéptánc Együttes
17-20.		 Gyermeknapi programok
		 a Napsugár és Szivárvány Óvodákban
20-22.		 Szentkúti zarándoklatok
26.
17:30 Szepesi Béla grafikus kiállítása megnyitója
		 a Régi Kaszinó étteremben
28.
13:30 Városi gyermeknap a művelődési háznál
28. 13-19:00 Mundérba zárt történelem – fegyverek és katonai eszközök
		 kiállítása a művelődési házban
29.
8:00 Elsőáldozás, Úrnapja a templomban
30.		 Évzáró, nagycsoportosok búcsúztatása
		 a Napsugár és Szivárvány Óvodában (június 3-ig)
Júniusi előzetes
4. 		
5.

Trianoni megemlékezés a körforgalomnál
Bérmálás a templomban

További időszaki kiállítás:
· Amerre én járok – fotókiállítás a művelődési házban
· Kézimunka kiállítás a művelődési házban
· „A sziklák alatt szavak vannak” – Szente-Szabó Ákos festőművész
kiállítása a Régi Kaszinó étteremben
· Párhuzamos történetek – Czene Márta festőművész kiállítása a Régi
Kaszinó étteremben
Állandó kiállítások:
· Tájház
· Penczner Pál Jézus és a 12 apostol grafikái
a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Időszalag – Sisa József tűzzománca a Városháza dísztermében
Bővebb információ a www.jaszfenyszaru.hu honlapon és a Facebookon.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!
Katinka

Barna színű kuka május 1-től
Tisztelt Jászfényszarun ingatlannal rendelkezők!
A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit Közhasznú Kft. tájékoztatja Önöket, hogy Jászfényszaru
városban 2016. 05. 01-től a hétfői hulladékszállítási napokon kizárólag a kiosztott barna színű edényben kihelyezett hulladékot szállítja el.
Soós Péter
Hatvan és Térsége Kft.
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