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Ára: 200 Ft

Programok

Augusztus 13.
9:00 Díjugrató verseny a Pipacs úti Lovaspályán, lovas bemutatók,
		 kirakodóvásár, tombola, gyermekfoglalkoztató programok
Augusztus 14-16.
		 Fény tábor
		 Játékos foglalkozások a Vadászházban, Tájházban és a Pethő-tanyán
Augusztus 15-20.
		 Testvérvárosi találkozó, interaktív angol tábor
		 (12 éves kor felettieknek)
		 A táborokra jelentkezés és bővebb információ:
		 ifjusag.jaszenyszaru.hu és a művelődési házban
		 augusztus 8-ig.
Jászsági ifjúsági találkozó
		 A fesztivál nyolc napjára sátorozási lehetőséget biztosítunk.
		 A korlátozott férőhely miatt a sátorhelyek és egyes programok
		 regisztrációhoz kötöttek.
		 További részletek és regisztráció:
		 ifjusag.jaszfenyszaru.hu · facebook.com/ifjusag.jaszfenyszaru
Augusztus 17.
Fény fesztivál keretein belül
9:30 Fényaréna a Sporttelepen, ahol kipróbálhatod
		 az alábbi sportágakat:
15:00 utcakosárlabda, asztalitenisz, kispályás foci, pontrúgás, bocsa,
		 amerikai foci, kézilabda, tenisz...
19:00 Máté Péter emlékest – Jáger János és barátai koncertje a főtéren
20:30 „Én meg az ének” – Bérczesi Róbert önálló estje
		 a Szent Erzsébet Közösségi Ház fedett színjében
Augusztus 18.
Fény fesztivál keretein belül
8:30 Digitális akadályverseny – fedezd fel játékosan a város kincseit!
		 Lego Education digitális bemutató a Smart School-ban
		
– regisztráció augusztus 16-ig
10:00 Gyárlátogatás – Samsung Electronics Magyar Zrt.
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28. évfolyam VII. szám

13:30 Ipari Park látogatás
		 Ismerd meg az Ipari Parkot! – JIC Kft.
		 Samsung Electronics Magyar Zrt. gyárlátogatás
		 Bemutatkozik a Thyssenkrupp Presta Hungary Kft.
		
– regisztráció augusztus 14-ig
18:30 NB zenekar koncertje a főtéren
		 holi color porfestés
20:30 Intim Torna Illegál koncert a főtéren
22:00 Dave-M a lemezjátszók mögött a főtéren
Augusztus 19.
Városi ünnepség programjai
10:00 Testvérvárosi kispályás labdarúgó mérkőzés
12:00 Gazdaebéd és konferencia a Régi Kaszinó étteremben
14:00 Helyi termék bemutató a Kisiskola parkolójában
15:00 IV. Jászfényszarui Művésztelep kiállításmegnyitója
		 a Régi Kaszinó étteremben
16:30 Városi ünnepség a főtéren
		 Ünnepi köszöntőt mond Pócs János országgyűlési képviselő
18:00 Önvezető autós bemutató a főtéren
		 a Thyssenkrupp Presta Hungary Kft.
		 bemutatja a jövő technológiáját
19:00 Csurgó zenekar koncertje a főtéren
20:00 Magna Cum Laude koncert a főtéren
22:00 Tűzijáték a főtéren
Augusztus 20.
Szent István Ünnepe
8:00 Ünnepi szentmise a templomban
15:00 Kemence ünnepe
		 a Kiss József Helytörténeti Gyűjteményben (Tájház)
Mindenkit szeretettel vár
Jászfényszaru Város Önkormányzata!
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Gyökereket és szárnyakat adunk…
Villáminterjú Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesterrel
Most szinte minden a közelgő Fény napokról szól Jászfényszarun. Mi a célja,
milyen előzménye volt az elszármazott
fényszaruiakkal való találkozásnak? Milyen további feladatok vannak az önkormányzat előtt? – Kérdéseinkre Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármester válaszol.

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Fotó: Baranyi Anita
A jászfényszarui emberek szülőföld iránti
elkötelezettségének egy kiemelkedően szép
példáját 1993-ban láttam április 2-án, mikor a városi cím ünnepélyes átadása történt.
Göncz Árpád köztársasági elnök avatta várossá településünket dr. Kis Zoltán országgyűlési
képviselő és az önkormányzat meghívására.
Litkei Antal prépost úr a szenteltvíztartónál
üdvözölte Őt és átadta településünk műemlék templomát az ünnep helyszínének. Akkor megértettem, hogy egy ház és az egyház
együttműködik, a prépost úr sokat tett ezért.
Tőle tudtam meg, hogy hányan férünk el a
templomban. Egy pünkösdi körmenetre váratlanul lecsapó zivatar „visszaküldte” a hívőket az épületbe, és kifelé menet megszámol-

ták, hányan fértek be ülő- és állóhelyen, mert
zsúfolásig megtelt a templom. Így tudjuk azt,
hogy 1993. április 2-án a városavató ünnepségen 700-an vettek részt, ahol a Belügyminisztérium nevében dr. Verebély Imre adta át
a városkulcsot.
Ezen a napon jött létre a Fényszaruiak
Baráti Egyesülete a helyi és elszármazott
jászfényszaruiakból, akiknek vezetője azóta is
Tóth Tibor. Ő és az őt körülvevő elkötelezett
lokálpatrióta jászfényszaruiak sok-sok értéket
hoztak létre szellemi és tárgyiasult értelemben egyaránt az elmúlt 24 évben. Ilyenek voltak pld. Tusor Vityuka helytörténeti táborai,
a művészeti napok, a rengeteg kiadvány és
könyv stb… Ez a tapasztalat erősen rámutat
arra, mi az érték.
Többször hangsúlyozom, hogy mennyire
fontosak az embereknek a gyökerek. Sokszor
idézem, hogy a legtöbb amit a gyermekeinek
adhat az ember, a gyökerek és a szárnyak. A
gyökerek, melyek újra és újra hazahívnak és
hazavárnak, bármilyen messzire repítenek is
a szárnyak. Erre gondoltunk akkor, mikor az
augusztus 13 – 20. között lévő időszakban
„Fény napokat” szervezünk. Szeretnénk a térségi, az elszármazott és helyi fiataloknak – és
természetesen az időseknek is – jászfényszarui
élményeket adni.
Minden programot szeretettel ajánlunk, jelen lapszámunkban is. A 2017-ben Jászfényszarun rendezett Jász bál bevétele is a jászsági
fiatalok találkozóját támogatja.
Eredményes pályázatokról munkatársaim
adnak tájékoztatás, szintén ebben a lapban,
további gazdasági- és intézményfejlesztési
projektek előkészítésén dolgozunk, valamint
felülvizsgáljuk az Integrált Településfejlesztési
Stratégiát.
Csak az elnyert, vagy a saját erőből és biztos finanszírozási hátterű, önkormányzatunk
testületi döntését is bíró projektekről kívánok
most is tájékoztatást adni.
Még augusztusban összeül a Redemptiós
ünnepség előkészítésére egy nagyobb létszámú csoport, többen ajánlják a civil szervezetek közül is a közreműködésüket.
Reméljük, hogy a város a lakosságával
együtt szép arcát tudja mutatni az ide érke

zőknek. A napokban érkezett meg dr.
Ternyák Csaba egri érsek úr levele, mely arról
szól, hogy a 2018. június 30-i délelőtti szentmise időpontját előjegyzésbe vette.
2018 egyébként a 25 éves a város jegyében
fog zajlani, a tervezett eseményekről a fentiek
szellemében folyamatosan tájékoztatjuk a lap
olvasóit, illetve az egyéb fórumokon is. Többek között ajánljuk a www.jaszsagonline.hu
oldalt, Jászfényszaru honlapját és Facebookoldalát.
Sugár Istvánné

Kitüntetés

Dr. Tóthné dr. Gyárfás Katalin
Minden év július 15-én a Bíróságok napja alkalmából ismerik el a kiemelkedően jó
teljesítményt nyújtó bírákat az úgynevezett
Juhász Andor-díjjal. Ebből az arany fokozatot csak a Kúria tagjai kaphatják (5db-ot),
az országban 15 bíró kaphat évente ezüst
fokozatot, ebben az elismerésben részesült
dr. Tóthné dr. Gyárfás Katalin.
Gratulálunk!
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2017. júniusában három alkalommal tartott
ülést. A hozott döntésekről az alábbiakban nyújtunk összefoglalót
az érdeklődő olvasóknak.
2017. június 14.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján döntöttek:
· A Jászfényszaru 05/214. hrsz.-ú, valamint a 05/212. hrsz.-ú ingatlanokon út tervezésére nyertes pályázóként az EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kijelöléséről a pályázatában szereplő
bruttó 2.400.300 Ft figyelembe vételével. A képviselő-testület
felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, hogy a szerződés megkötéséről és végrehajtásáról gondoskodjék.
· Jászfényszaru Város Önkormányzata a 3106. jelű összekötő út

18.571 Km szelvényében található csomópontban körforgalom
tervezésére, valamint a 32. sz. főúttól a Jászfényszaru belterületen haladó kerékpárútig, a 3106. jelű összekötőút jobb
oldalán ~900 m hosszban kerékpárút tervezésére kiírt pályázat nyerteseként a BAUFINISER Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.-t jelölte ki a pályázatában szereplő következő ajánlati árak
figyelembe vételével:
· körforgalom tervezése bruttó 7.620.000 Ft,
· kerékpárút tervezése bruttó 2.286.000 Ft összeggel.
A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, hogy a szerződés megkötéséről és végrehajtásáról gondoskodjék.
(folytatás a 3. oldalon)
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 2. oldalról)
és a kapcsolódó zöldterületeinek rehabilitációja a település
· Jászfényszaru, Tompa Mihály út 7. (hrsz. 28.) szám alatti
lakosságának megtartása, a fenntartható fejlődésnek, és a közönkormányzati épület átalakítási munkáinak elvégzéséhez
területek környezettudatos család- és klímabarát megújítása
pályázók kijelöléséről. A képviselő-testület felkérte Győriné dr.
jegyében – 1. ütem” című projekt keretében műszaki ellenőr
Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy gondoskodjék a pályázfeladatok ellátásához pályázók kijelöléséről,
tatásról, Közbeszerzési Bíráló Bizottság közreműködésével a leg· a TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00017 számú, „Jászfényszaru főútialacsonyabb árat megjelölő pályázót nyertesként jelölje ki, és kösse
és a kapcsolódó zöldterületeinek rehabilitációja a település
meg vele a szerződést.
lakosságának megtartása, a fenntartható fejlődésnek, és a köz· A Jászfényszaru, Kossuth Lajos út 2. (hrsz. 478.) szám alatt
területek környezettudatos család- és klímabarát megújítása
lévő önkormányzati épületek (régi óvoda 558 m2, GYEJO főjegyében – 1. ütem” című projekt keretében akcióterületi terv
épület 109 m2, GYEJO melléképület 28 m2) bontásához páelkészítéséhez pályázók kijelöléséről,
lyázók kijelöléséről, továbbá a képviselő-testület felkérte Győ· a TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00017 számú, „Jászfényszaru főriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy gondoskodjék a
úti- és a kapcsolódó zöldterületeinek rehabilitációja a telepüpályáztatásról, a Közbeszerzési Bíráló Bizottság közreműködésével
lés lakosságának megtartása, a fenntartható fejlődésnek, és a
a legalacsonyabb árat megjelölő pályázót nyertesként jelölje ki és
közterületek környezettudatos család- és klímabarát megújíkösse meg vele a szerződést.
tása jegyében - 1. ütem” című projekt keretében Közbiztonsági
· A bölcsőde építéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások telKoncepció és Bűnmegelőzési Stratégia elkészítéséhez pályázók
jes körű lebonyolítására nyertes ajánlattevőként a Köz-Pálya
kijelöléséről,
Kft.-t jelölte ki az ajánlatban szereplő becsült érték 0,9% vállalási
· a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 számon, „Fenntarthatóság
árral, mellyel módosította korábban meghozott határozatát.
és biztonság a kerékpározásban - kerékpárút építése JászfényDöntést hoztak továbszarun a munkába járás
bá több pályázati promegkönnyítése érdekéjekttel kapcsolatosan:
ben” című projekt ke· a
TOP-1.4.1-15retében közbeszerzés leJN1-2016-00028
bonyolításához pályázók
számú,
„Három
kijelöléséről,
csoportos bölcsőde
· a TOP-3.1.1-15-JN1építése Jászfénysza2016-00027 számon,
run” című projekt
„Fenntarthatóság és
keretében kötelező
biztonság a kerékpányilvánosság biztosírozásban – kerékpárút
tása feladatok végreépítése Jászfényszarun
hajtásához pályázók
a munkába járás megkijelöléséről,
könnyítése érdekében”
TOP-1.4.1-15· a
című projekt keretében
JN1-2016-00028
kötelező nyilvánosság
számú, „Három csobiztosítása
feladatok
portos bölcsőde épívégrehajtásához pályátése Jászfényszarun”
zók kijelöléséről,
című projekt kereté· a TOP-3.1.1-15-JN1A Jászberény–Budapest szakasszal fejeződött be a legnagyobb magyar kerékpárverseny,
ben műszaki ellenőr
2016-00027 számon,
a 38. Tour de Hongrie, mely Jászfényszarun is áthaladt. Kép és szöveg: Bőti Szilvia
feladatok ellátásához
„Fenntarthatóság és
pályázók kijelöléséről,
· a TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008 számú, Jászfényszaru Ipari
Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával 1. ütem című
projekt keretében közbeszerzés lebonyolításához pályázók kijelöléséről,
· a TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008 számú, Jászfényszaru Ipari
Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával 1. ütem című
projekt keretében kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok
végrehajtásához pályázók kijelöléséről,
· a TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008 számú, Jászfényszaru Ipari
Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával 1. ütem című
projekt keretében műszaki ellenőr feladatok ellátásához pályázók kijelöléséről,
· a TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00017 számú, „Jászfényszaru főútiés a kapcsolódó zöldterületeinek rehabilitációja a település
lakosságának megtartása, a fenntartható fejlődésnek, és a közterületek környezettudatos család- és klímabarát megújítása
jegyében – 1. ütem” című projekt keretében közbeszerzés lebonyolításához pályázók kijelöléséről,
· a TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00017 számú, „Jászfényszaru főútiés a kapcsolódó zöldterületeinek rehabilitációja a település
lakosságának megtartása, a fenntartható fejlődésnek, és a közterületek környezettudatos család- és klímabarát megújítása
jegyében – 1. ütem” című projekt keretében kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok végrehajtásához pályázók kijelöléséről,
· a TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00017 számú, „Jászfényszaru főúti-

biztonság a kerékpározásban – kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás
megkönnyítése érdekében” című projekt keretében műszaki
ellenőr feladatok ellátásához pályázók kijelöléséről,
· a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 számon, „Fenntarthatóság és
biztonság a kerékpározásban - kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás megkönnyítése érdekében” című projekt
keretében marketing, szemléletformálás feladatok ellátásához
pályázók kijelöléséről,
· a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 számon, „Fenntarthatóság és
biztonság a kerékpározásban – kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás megkönnyítése érdekében” című projekt
keretében kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítéséhez pályázók kijelöléséről,
· a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00961 jelű, „Jászfényszaru
Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”
című projekt megvalósításához pályázók kijelöléséről.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete jóváhagyta a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel történő bérleti szerződés megkötését a
víztoronyra történő „állomás”(antennarendszer) elhelyezésére, és
egyben felhatalmazta a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határoztak a Jászfényszaru 05/204., 05/205. és 05/206. hrsz.-ú
ingatlanok belterületbe vonásáról.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta a 05/183. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó próbaásatást, régészeti
(folytatás a 4. oldalon)
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 3. oldalról)
feltárást annak érdekében, hogy a terület ipari célra hasznosítható
legyen. A feltárásra keret jelleggel 500.000 Ft-ot hagytak jóvá, melyet 2017. évi költségvetésében biztosít.
Támogatták a tanulók úszásoktatásának megszervezésére vonatkozó kezdeményezést.
Értékelték és elismerték a polgármester első félévi munkáját.

rozásban – kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás
megkönnyítése érdekében” című projekt keretében kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítéséhez nyertes pályázóként a Pro
Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft.-t jelölte ki a pályázatában
megjelölt bruttó 1.231.900 Ft figyelembe vételével.
· Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-3.1.1-15-JN12016-00027 számú, „Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban – kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás
2017. június 21.
megkönnyítése érdekében” című projekt keretében kötelező
Közbeszerzési napirendek keretében hoztak határozatot:
nyilvánosság biztosítása feladatok végrehajtásához nyertes pályá· Jászfényszaru Ipari Park számára Tudományos Technológiai Park
zóként a Boommédia Kft.-t jelölte ki a pályázatában megjelölt
cím viselésére pályázat elkészítéséhez pályázók kijelöléséről.
bruttó 375.000 Ft figyelembe vételével.
· A „Mezőgazdasági ráépülő startmunka az önfenntartás erősí· A Jászfényszaru, Kossuth Lajos út 2. (hrsz. 478.) szám alatt
téséért” című, 2017. évi kistérségi startmunka mintaprogramlévő önkormányzati épületek (régi óvoda 558 m2, GYEJÓ főépület 109 m2, GYEJÓ melléképület 28 m2) bontásához nyerban 20 db választási malac beszerzéséhez ajánlattevők kijelöléséről.
tes pályázó kijelöléséről.
· Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-1.1.1-15-JN1Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az
2016-00008 számú, „Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megönkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetéről készített tájékoztatót.
közelíthetőség javításával – 1. ütem” című projekt keretében
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta
közbeszerzés lebonyolításához nyertes pályázóként a Köz-Pálya
az Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Egyesület által
Kft.-t jelölte ki a pályázatában megjelölt bruttó 2.921.000 Ft
megküldött ajánlatot a Tudományos és Technológiai Park megvafigyelembe vételével.
lósíthatósági tanulmány és dokumentáció összeállítására, vala· Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-2.1.2-15-JN1mint a Tudományos és Technológiai Park
2015-00017 számú, „Jászfényszaru főcímpályázat elkészítésére.
úti- és a kapcsolódó zöldterületeinek
Határoztak a víziközmű rendszeren tulajrehabilitációja a település lakosságának
donjoggal rendelkező ellátásért felelősök
megtartása, a fenntartható fejlődés és a
képviseletéről.
közterületek környezettudatos családElfogadták a temető kataszter készítéés klímabarát megújítása jegyében – 1.
séhez kötődő többletköltségek fedezetére
ütem” című projekt keretében akcióterüvonatkozó előterjesztést, összesen bruttó
leti terv elkészítéséhez nyertes pályázóként
166.815 Ft összegben.
az Envecon Kft.-t jelölte ki a pályázatáJóváhagyták
a
TOP-2.1.2-15-JN1ban megjelölt bruttó 2.476.500 Ft figye2016-00017 jelű, „Zöld Város” projekt terlembe vételével.
vezéséhez a hiányzó felmérés költségeinek
· Jászfényszaru Város Önkormányzata a
biztosítását, összesen bruttó 213.360 Ft ös�TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00017 számú,
szegben, a 2017. évi költségvetésből.
„Jászfényszaru főúti- és a kapcsolóA képviselő-testület támogatta, megerősíti a
dó zöldterületeinek rehabilitációja a
megyei rendőrfőkapitány kinevezési szándékát,
település lakosságának megtartása, a
mely szerint a Jászberényi Rendőrkapitányfenntartható fejlődés és a közterületek
ság vezetőjének dr. Tóth Péter r. ezredest,
környezettudatos család- és klímabarát
rendőrségi főtanácsost javasolja kinevezni
megújítása jegyében – 1. ütem” című
2017. július 1-jei hatállyal.
projekt keretében közbeszerzés lebonyoBiztosították az ügyvédi munkadíj előiránylításához nyertes pályázóként a Köz-Pálya
Diákmunka 2017 – közterületi padok,
zatát a költségvetésben.
Kft.-t jelölte ki a pályázatában megjelölt
Megtárgyalták a 2017/2018. nevelési évbruttó 1.397.000 Ft figyelembe vételével. játszóeszközök festése. Fotó: Zsámboki Sándor
ben induló óvodai, napközis csoportok szá· Jászfényszaru Város Önkormányzata a
máról, az azzal összefüggő intézkedések meghatározásáról szóló
TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00017 számú, „Jászfényszaru főútielőterjesztést.
és a kapcsolódó zöldterületeinek rehabilitációja a település
Elfogadták a Jászfényszaru Idősekért Közalapítvány 2016. évi
lakosságának megtartása, a fenntartható fejlődés és a közterüműködéséről szóló beszámoló.
letek környezettudatos család- és klímabarát megújítása jegyéA képviselő-testület elfogadta a Jászfényszaru Városi Sportegyesüben – 1. ütem” című projekt keretében kötelező nyilvánosság
let TAO pályázatairól szóló tájékoztatót.
biztosítása feladatok végrehajtásához nyertes pályázóként BoomTámogatták a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat bemédia Kft.-t jelölte ki a pályázatában megjelölt bruttó 430.000
nyújtását, melyhez 2017. évi költségvetésében 953.340 Ft önerőt
Ft figyelembe vételével.
biztosítottak.
· Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-1.1.1-15-JN1Megtárgyalták a IV. Béla Általános Iskola céltartalék felhasználá2016-00008 számú, „Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a
sára vonatkozó kérelmét.
megközelíthetőség javításával – 1. ütem” című projekt kereFelülvizsgálták a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, melyet váltében kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok végrehajtásához
tozatlan tartalommal fenntart.
nyertes pályázóként Boommédia Kft.-t jelölte ki a pályázatában
Zárt ülésen ingatlanfelajánlásokat tárgyalt és néhány ingatlan vomegjelölt bruttó 977.900 Ft figyelembe vételével.
natkozásában felhatalmazta a polgármestert értékbecslés elvégeztetésé· Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-1.4.1-15-JN1re, majd annál nem magasabb áron az áralku lefolytatására.
2016-00028 számú, „Háromcsoportos bölcsőde építése Jászfényszarun” című projekt keretében kötelező nyilvánosság
2017. június 28.
biztosítása feladatok végrehajtásához nyertes pályázóként a
· Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-1.4.1-15-JN1Boommédia Kft.-t jelölte ki a pályázatában megjelölt bruttó
2016-00028 számú, „Háromcsoportos bölcsőde építése Jász370.000 Ft figyelembe vételével.
fényszarun” című projekt keretében műszaki ellenőr feladatok
· Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-3.1.1-15-JN1(folytatás az 5. oldalon)
2016-00027 számon, „Fenntarthatóság és biztonság a kerékpá-
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 4. oldalról)
ellátására nyertes pályázóként a Hornyák Mérnöki Iroda Kft.-t
jelölte ki a pályázatában szereplő bruttó 2.476.500 Ft figyelembe vételével.
	A Képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy gondoskodjék a szerződés megkötéséről
és végrehajtásáról.
· Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-1.1.1-15-JN12016-00008 számú, „Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a
megközelíthetőség javításával – 1. ütem” című projekt keretében műszaki ellenőr feladatok ellátására nyertes pályázóként a
Hornyák Mérnöki Iroda Kft.-t jelölte ki a pályázatában szereplő
bruttó 2.908.300 Ft figyelembe vételével.
· Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-2.1.2-15-JN12015-00017 számú, „Jászfényszaru főúti- és a kapcsolódó
zöldterületeinek rehabilitációja a település lakosságának
megtartása, a fenntartható fejlődésnek, és a közterületek
környezettudatos család- és klímabarát megújítása jegyében
– 1. ütem” című projekt keretében Közbiztonsági Koncepció
és Bűnmegelőzési Stratégia elkészítésére nyertes pályázóként
az Envecon Kft.-t jelölte ki a pályázatában szereplő bruttó
1.651.000 Ft figyelembe vételével.
· Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-3.1.1-15-JN12016-00027 számon, „Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban – kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába
járás megkönnyítése érdekében” című projekt keretében marketing, szemléletformálási feladatok ellátására nyertes pályázóként Boommédia Kft.-t jelölte ki a pályázatában szereplő bruttó
2.540.000 Ft figyelembe vételével.
· Jászfényszaru Város Önkormányzata A TOP-3.1.1-15-JN12016-00027 számon, „Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban – kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás
megkönnyítése érdekében” című projekt keretében közbeszerzés lebonyolítására nyertes pályázóként a Köz-Pálya Kft.-t jelölte ki a pályázatában szereplő bruttó 2.032.000 Ft figyelembe
vételével.

· Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-3.1.1-15-JN12016-00027 számon, „Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban – kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába
járás megkönnyítése érdekében” című projekt keretében műszaki ellenőr feladatok ellátására nyertes pályázóként a Hornyák
Mérnöki Iroda Kft.-t jelölte ki a pályázatában szereplő bruttó
2.019.300 Ft figyelembe vételével.
· A TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00017 számú, „Jászfényszaru főútiés a kapcsolódó zöldterületeinek rehabilitációja a település
lakosságának megtartása, a fenntartható fejlődésnek, és a közterületek környezettudatos család- és klímabarát megújítása
jegyében – 1. ütem” című projekt keretében „Zöld város kialakítása (építés, eszközbeszerzés)” közbeszerzéshez ajánlattevők
kijelöléséről.
· Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár épületben lift beépítéséhez tervező kiválasztásáról. A képviselő-testület felhatalmazta Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, hogy a beérkező
ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó vállalkozóval a
tervezésre kösse meg a szerződést.
Megtárgyalták a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. által 2017.
évben megvalósítani tervezett fontosabb tevékenységekről szóló
előterjesztést.
A képviselő-testület elfogadta a Jászfényszaru, Szabadság út légkábelesítéséről szóló előterjesztést.
A képviselő-testület megtárgyalta „a partnerségi egyeztetés szabályait tartalmazó rendelet megalkotására” vonatkozó előterjesztést,
és ezzel kapcsolatosan jelen határozatával a partnerségi egyeztetés szabályzatáról szóló 248/2013.(IV. 29.) képviselő-testületi határozatát a
visszavonta.
Elfogadták a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi
rendelet kidolgozásának elindítására vonatkozó előterjesztést, és
felhatalmazást adtak a polgármester részére az ezzel kapcsolatos
előkészítő munkák elindítására, és a tervező kiválasztásáról döntöttek.
Elfogadták a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére fizetendő 2017. évi tagdíjról szóló javaslatot. Dr. Voller Erika jegyző

Bérleti ajánlat
Jászfényszaru Város Önkormányzata bérleti ajánlatot tesz közzé az önkormányzat tulajdonában lévő Jászfényszaru Bercsényi u. 2/C szám
alatti 4. és 6. számú bérlakásokra. A pályázati felhívás teljes szövege
a www.jaszfenyszaru.hu weboldalon illetve az Önkormányzat hirdetőtábláján tekinthető meg. A beérkezett pályázatok elbírálására Jászfényszaru Város Képviselő-testülete jogosult, melynek határnapja 2017.
szeptember 30. A pályázat beadási határideje 2017. augusztus 31.
A lakbér mértéke a pályázat kiírásának időpontjában: 545 Ft/m2/hó
A lakások alapadatai:
1. Bercsényi u. 2/C szám alatti 6. számú lakás:
· hasznos alapterülete 61,41 m2,
· komfortfokozata: összkomfortos,
· szobák száma: 1+2 félszoba.

2. Bercsényi u. 2/C szám alatti 4. számú lakás:
· hasznos alapterülete 59 m2,
· komfortfokozata: összkomfortos,
szobák száma: 1+2 félszoba.
A meghirdetett lakásokkal kapcsolatban bővebb tájékoztatás Jászfényszaru Város Önkormányzata Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezeténél hétköznapokon 7-15 óra között (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1., illetve telefonon Fekete Károly: 30/429-3673 és
Hornyák Péter: 70/608-0959) munkatársainktól kérhető.
A pályázati eljárással kapcsolatban bővebb tájékoztatás a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Anyakönyvi Irodájában (5126
Jászfényszaru, Szabadság tér 1.; tel.: 57/520-121) kérhető.

Előzetes szemle az épülő óvodában
2017. július 20-án lehetőségem volt, mint leendő épülethasználónak, a készülő óvoda megtekintésére. Az eltérő készültségű helyiségek
mindegyike tágas, helye lesz minden tevékenységnek. Rám nagy hatással volt, hogy teljesen új óvodában folytathatjuk a munkát, és minden lehetőség adott lesz, hogy a gyermekek a lehető legjobban érezzék
magukat, a legnagyobb odafigyelést kaphassák gyönyörű körülmények
között. Természetesen kihívásokat is tartogat az új hely, a szorosabb
együttdolgozás, minden ott munkát végzőn múlik, hogyan tudunk
élni az új lehetőségekkel, hogyan állunk az új kihívásokhoz. Úgy gondolom, hogy az első megtekintés minden munkatársamra nagy hatással lesz, és ismerve őket, a legjobb tudásuk szerint állnak helyt majd a
munkában, a közösségépítésben.
Ácsné Csontos Mária igazgató
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Befejezéshez közeledik Jászfényszaru új, 9 csoportos óvodájának építése

építészeti leírás
I. ütem:
· 9 csoport
· kismedence
· tornaszoba
II. ütem:
· tanuszoda

Kedves Lakosok, Kedves Olvasók, Kedves
Óvónők, Kedves Óvodások! Aki mostanában
a főtér környékén járt, már tapasztalhatta,
hogy az iskola és az étterem mögötti nagy forgalmon és felforduláson kívül gyorsan kinőtt
a földből az óvoda főépülete is, ami napról
napra egyre jobban épül, szépül. Mivel kapacitásbővítésre pályázatot nyújtottunk be korábban, ezért az új óvoda az eredeti tervektől
eltérően 9 csoportos kialakításban készül, és
reményeink szerint a pályázat kedvező elbírálásban részesül. Ha ez megtörténik, talán
megvalósulhat a második ütemben tervezett
tanuszoda is.
A műszaki átadás várható kezdő időpontja 2017. 07. 31 és befejezése 2017. 08.
15. Már nagyban folynak a belső burkolási
és festési munkálatok, a bútorok egy részét
is leszállították, a közművek bekötése után
hamarosan kezdődik a kert és a játszóudvar
kialakítása is.
A kivitelező Veresmester Kft. azon van,
hogy a tervezett időben birtokba vehessék az
ovisok az új óvodát.
Ahhoz, hogy az óvodások átköltözhessenek,
használatbavételi és működési engedéllyel
kell rendelkeznünk az új épületre. A költözés
ennek függvényében 2017. 09. 15. körüli
időpontban várható, azaz szeptemberben
már birtokba vehetik az óvodások a csoportszobákat, és akár pancsolhatnak a medencében is. Reméljük, hogy mindenki tetszését
elnyeri a szép, új, minden igényt kielégítő
épület, és ezzel nagyban tudjuk segíteni a kicsik fejlődését.
A költözést – mivel nyertes pályázatunk
miatt hamarosan megkezdődnek a bölcsőde
építési munkái, amihez a régi Kossuth úti
óvoda, és a Gyermekjóléti szolgálat elbontása
szükséges – a Kossuth utcai óvodások kezdik,
és a Hunyadi úti ovisok folytatják.
A Gyermekjóléti szolgálat ezzel egy időben
a Teaházba költözik, aminek már szintén folyamatban vannak a költözéshez szükséges
átalakítási munkálatai.
(folytatás a 7. oldalon)

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2017/7

7

Befejezéshez közeledik Jászfényszaru új, 9 csoportos óvodájának építése
(folytatás a 6. oldalról)
Az eseményekről az újságban és a honlapon
folyamatosan tájékoztatást adunk.
Kiss Katalin
Főépítészi Iroda irodavezető

csoportszobák

Tájékoztató házszámok felülvizsgálatáról

Tájékoztatjuk a település lakóit, hogy a központi címregiszterről és
a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Kormányrendelet kötelezővé tette a címadattal rendelkező telkek adatainak felülvizsgálatát, a
címkezelésért felelős hatóságnak pedig kijelölte a települési jegyzőket.
A felülvizsgálat célja egy olyan közhiteles adatbázis létrehozása,
amely magában foglalja és felváltja a korábbi ingatlan-nyilvántartási,
postai, és lakcím-nyilvántartásban szereplő címadatokat, amely nagyban megkönnyíti a hatóságok és közfeladatot ellátó más szervek munkáját, továbbá az egyes lakóingatlanok beazonosítását.

Az egységes nyilvántartásban szereplő adatok pontos megjelölése
érdekében hivatalunk helyszíni szemlével győződik meg róla, hogy
a korábbi házszámok pontosak, és a jogszabályoknak megfelelőek-e.
Mindezek következtében elképzelhető, hogy több ingatlan házszáma
meg fog változni az új országos adatbázis kialakítása érdekében, amely
adminisztratív többletmunkát fog jelenteni a címváltozással érintett
házak lakóinak. Az okozott kellemetlenségért, valamennyiünk közös
érdekének előmozdítása érdekében, szíves megértésüket kérjük.
Dr. Sándor Mátyás
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2017. 07. 21.
Jászfényszaru Város Önkormányzata

Sajtóközlemény
Jászfényszaru zöld város projekt – zöldterületek felújítása, sétány kialakítása,
Kereskedelmi Szolgáltató INformációs Pont kialakítása
Jászfényszaru Város Önkormányzata „Jászfényszaru főúti – és a kapcsolódó zöldterületeinek rehabilitációja a település lakosságának megtartása, a fenntartható fejlődésnek, és a közterületek környezettudatos család- és klímabarát megújítása jegyében – 1. ütem” címen és TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00017 azonosító számon pályázatot nyert. 2011-2013 között a városközpontban megvalósított funkcióbővítő projekt
keretében megkezdett közterületi zöldítést folytatjuk, sétányt alakítunk ki, járdát újítunk fel, funkcióbővítő
helyreállítással leromlott állapotú önkormányzati ingatlanból humán szolgáltató pontot hozunk létre.
A zöldterület rendezés főként a Szabadság út frekventált központi szakaszát érinti. Az út két oldalán kialakított
járda, illetve az egyik oldalon haladó kerékpárút környezetére, burkolatlan területeinek, rendezett vagy rendezetlen zöldfelületeinek egységesítésére, vízelvezetési problémáinak kezelésére jelent hosszú távú megoldást. Ezen
projektlemhez tartozik még a Dózsa György utca elejének megújítása, a Nagyiskola József Attila utcai oldalának
növényesítése, az Orion utcai sarki telek parkká való alakítása, a Trianon-emlékmű közvetlen környezetének
felújítása és a Gondozási Központ előtti terület zöldítése. A gyalogosforgalmat érintő járdákat és kerítések környezetét szépítjük meg. A projektben így megvalósul a zöldterületek rehabilitációja, utcabútorok elhelyezése,
közösségi terek felújítása, egyes járdaszakaszok megújítása, zöld növényszigetek kialakítása.
A Szabadság téri városközpontból induló, a Városháza és a Plébánia között húzódó utca, a leendő „Rózsa sétány” területén sétáló utat alakítunk ki, zöldterületet fejlesztünk, amely a Városközpont a Vásártérrel összekötő
közlekedési sáv kertépítészeti szempontú rendezésére, kialakítására irányul. A kialakított gyalogos tengely pihenő-rekreációs szerepkört kap, különböző magasságú térfalakkal határolt, keretbe foglalt önálló téregységként,
rózsaágyakkal, lugasokkal színezve.
Engedélyköteles tevékenységként a Szentcsalád tér 3. szám alatti régi plébánia épületét újítjuk fel. Az önkormányzati tulajdonú épület szolgáltatásfejlesztését főként a Samsung Zrt. és a Thyssenkrupp Presta Hungary
Kft. folyamatos munkaerőigénye indukálta. A multinacionális cégek és az őket kiszolgáló kisebb vállalkozások
megtelepedése, folyamatosan a piaci igények szerinti változása tette szükségessé a kvalifikált, illetve speciális
tudást képviselő munkaerők számára a differenciált munkaerő-közvetítést. Ezen felújítás keretében egy kereskedelmi szolgáltató információs pontot is kialakítunk zöldfelület rendezéssel a Szentcsalád tér 3. szám alatt. Az
épület 3 szolgáltató helyiségnek ad otthont, melyeket a feladat ellátása érdekében a minimális eszközzel (pult,
asztal, szék, polcos szekrények, szőnyeg, számítógép stb.) szerelünk fel. A meglévő épületet annak felújítása,
akadálymentesítése után a tulajdonos önkormányzat működteti a projekt felhívásban foglaltak szerint.
Úgynevezett „szoft elemek” is részei a projektnek. Egyrészt helyi társadalmi akciók megvalósítása, közösségi
munka keretében szemétgyűjtést és növényültetést terveztünk, másrészt elkészítjük Jászfényszaru Közbiztonsági Koncepciója és Bűnmegelőzési Stratégiáját.
A projekt fizikai munkálatainak kezdete – a sikeres közbeszerzési eljárások időpontjának függvényében – 2017.
augusztusában kezdődnek, és 2017. december végére tervezett a befejezésük.
A projektről részletesebb felvilágosítás – érdeklődés esetén – a Városházán a Projektirodában érhető el.
Jászfényszaru, 2017. 07. 21.
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
Projektiroda
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XIII. Hármas kerületi aratóverseny és népi ételek főzőversenye, Karcag

Ezt a versenyt a jászkun kapitányok hívták életre az elődök tiszteletére és a hagyományok ápolása érdekében tizenhárom évvel ezelőtt
Kunhegyesen. Azóta már erdélyi, vajdasági települések is csatlakoztak
e rendezvényhez. Eddig Jászfényszaru egy ízben vett részt Kiskunfélegyházán, de csak a főzőversenyen.

Régóta kerestem az alkalmas embereket az arató csapathoz. Most a
csillagok állása kedvezett. Ézsiás József elvállalta a kaszálást. Az Ördög család teljes létszámmal csatlakozott. Manci készítette az arató
reggelit tejtermékekből és disznóságokból. Két fiuk, János és Tamás,
a gereblyézést vállalta. János pedig a marokszedést, amihez a karcagi
elszármazott Ézsiás Antal hozott segítséget.
A feladat 100 négyzetméter búza aratása, kévébe kötése, és a terület felgereblyézése volt. Mindezek dokumentálására Pető István vállalkozott.
A főzőversenyre Kaszai Tamás nevezett köleses juhhússal, és természetesen meg is nyerte.
A rackapörkölttel azért nem neveztünk, mert kínos lett volna a karcagiak elől elhozni az első díjat. Jómagamat pedig felkértek a pálinkaverseny bíráló bizottságába, amely nem volt könnyű feladat.
Az aratóversenyt Karcag Aranykalász Baráti Kör csapata nyerte meg,
megérdemelten.
A szervezőket dicséri, hogy minden résztvevő kapott ajándékot nem
csak a helyezettek. Számunkra elsősorban az élmény volt az ajándék,
de örültünk a pálinkás készletnek is.
Hazafelé az úton elégedetten gondoltunk erre a napra. Nagyon jó
élményeket szereztünk, és öröm az a tudat, hogy sikerült összehozni
egy kiváló aratócsapatot, akik remélhetőleg a következő évben is elindulnak az aratóversenyen.
Jászfényszaru önkormányzatának köszönjük, hogy segített a szállítási
feladatok megoldásában.
Ézsiás István · Fotó: Pető István

Felhívás parlagfű- és gyommentesítésre!
Felhívjuk a lakosság figyelmét a fokozott parlagfű- és gyommentesítéssel kapcsolatos feladatok elvégzésére. A parlagfű egészségre veszélyes gyomnak tekinthető, ezért a törvény szerint kötelező védekezni ellene.
A parlagfű júliusban növekszik a legintenzívebben, virágporát a
legnagyobb tömegben július végén és augusztusban szórja, ezért az
ingatlantulajdonosoknak, illetve ingatlanhasználóknak június 30-ig
gondoskodniuk kell a növény irtásáról, azt követően pedig a parlagfű
virágzását, allergén pollenjének levegőbe kerülését folyamatosan meg
kell akadályozniuk a vegetációs időszak végéig. A védekezés legcélszerűbb módja a gyökeres irtás, permetezés, vagy havi legalább két vagy
három alkalommal történő kaszálás.

Június 30. után az elhanyagolt
területen a hatóság elrendelheti a
kényszerkaszálást, aminek teljes
költségét a föld használója, tulajdonosa köteles megtéríteni, csakúgy,
mint a növényvédelmi bírságot,
amit 15 ezer és 5 millió forint közötti összegben az eljárás költségén
felül szabhat ki. A költségek meg
nem fizetése esetében azok adók
módjára behajthatóak.
Baranyi Anita
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Márpedig mi vagyunk a Jászság jövője!
Interjú Illés Gergővel, Jászfényszaru ifjúsági koordinátorával (részlet)
Mióta dolgozol az Önkormányzati Hivatalnál?
Még viszonylag friss a történet, idén, március közepén álltam munkába Jászfényszarun, miután sikeresen lezártam az alapképzést.
Jól tudom, hogy Gödöllőn szereztél diplomát?
Igen, habár az út nem egészen volt sima! Budapesten, a Műszaki
Egyetemen, közlekedésmérnöki szakon kezdtem meg a tanulmányaimat, ami nem volt a legjobb választás. Nem is rágódtam sokat
rajta, négy hónap után hazaköltöztem, középiskolás gyermekeket
korrepetáltam, és meglátogattam a külföldön élő rokonaimat. 2013.
szeptemberében pedig a gödöllői Szent István Egyetem Gazdasági és
Vidékfejlesztési agrármérnöki szakának hallgatójaként kezdtem újra a
tanulmányaimat.
…
Mi számodra a vidékfejlesztés?
Olyan intézkedések sorozata, amely fenntarthatóvá teszi a gazdasági
és társadalmi folyamatokat, hasznosítva a vidéken meglévő erőforrásokat. Végső soron pedig az EMBER! Hogy biztosítva legyen az a
„fejlődési létra”, amelyre én fel tudtam kapaszkodni egyetemi éveim
során! Természetesen ezer és millió különféle létra létezik, nekünk az
a feladatunk, hogy a lehető leghatékonyabb módon állítsuk fel ezeket!

felméréssel. Ez egész július hónapban zajlik, párhuzamosan a most
már hagyományos nyári diákmunkával. Próbálunk egy fiatalos ifjúsági platformot létrehozni a virtuális térben, ezzel együtt egy egységes
arculatot kialakítani és népszerűsíteni. Talán a legnagyobb vállalkozásunk a Jászsági Ifjúsági Találkozó, amelyet a Fény napok és fesztivál
(FNF) keretei között valósítunk meg. Ehhez a szükséges infrastruktúrát biztosítjuk, sátorhelyeket alakítunk ki, valamint programokkal,
koncertekkel várjuk a környező települések és a Jászság fiataljait 2016.
legvirágosabb magyar kisvárosába, Jászfényszaruba.
Az elmondottak szerint a munkád túlmutat a települési szinten.
Így van, a XXI. században világosan kell látni, hogy a mobilitás az
életünk része lett. Minden egyes lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy
a fiataljaink élményekkel, barátságokkal, szoros kötelékekkel gazdagodjanak, itt a szülőföldjükön. Számomra nem az az elsődleges, hogy
ehhez a kicsiny tájegységhez láncoljuk őket, sokkal fontosabb, hogy
akiben szándék és motiváció van, lásson világot, és a megszerzett tudásával, tapasztalatival visszatérjen a Jászságba.
Az nagyon szép dolog ifjúságügyben, hogy néhány pillanatban csak
jól kell magadat érezni, hisz Te is fiatal vagy! Lehet, éppen ezért nem
vesszük komolyan a kérdéskört, márpedig mi vagyunk a Jászság jövője!

Milyen létrát vittél magaddal Jászfényszarura?
Nos, létra még nem nagyon volt a kezemben, maximum a faanyaga! A szakdolgozatom eredményeivel érkeztem Jászfényszarura, amely
a kiváló gazdasági mutatók mellett a keleti országrészre jellemző demográfiai folyamatokat vetített elénk, mint például a népességfogyás
és az elöregedés. Ezen jelenségek mérséklésére és visszafordítására az
önkormányzat hosszú évek óta tesz kísérleteket, amely a mutatókon
egyértelműen megmutatkozik. Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszonnyal egyetértettünk abban, hogy szükség van arra, hogy
fiatalok is teret kapjanak az önkormányzati működésben, aktívan alakítsák közösségi életüket. Még munka előtt részt vettem egy Erasmus+
YouthExhange nemzetközi csereprogramban, Olaszországban, ahová
egy gárdonyi szervezeten keresztül, egy egyetemi barátságnak köszönhetően jutottam ki. Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy szeretném közelebb hozni ezeket a lehetőségeket a szűkebb szülőföldem, a
Jászság vállalkozó kedvű fiataljaihoz. Nagy örömmel tölt el, hogy jövő
hétfőn 6 fiatallal utazhatok Németországba, amelyből hárman Jászfényszaruról és egy résztvevő Jászapátiról csatlakozott a programba.
Az Európai Unió által finanszírozott projektben 4 különböző nemzet
(német, francia, lengyel és magyar) fiataljai vehetnek részt egy 9 napos
angol nyelvű non-formális képzésen egy német ifjúsági központban.
Talán ez az egyik létra, amelyet összeszerelgettem a hónapok alatt.
Ezek szerint van több is?
Természetesen! Az első ötletek között szerepelt, hogy kikérjük a helyi fiatalok véleményét egy nyereményjátékkal összekötött kérdőíves

Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
Van bőven. Például most vasárnap este hétkor egy fergeteges Intim
Torna Illegál koncert Jászapátin, a Jászsági Randevún. Régóta vártunk már egy fiatalos bandára, s most rögtön kétszer is tombolhatunk, hiszen augusztus 18-án Jászfényszarun lépnek majd fel. Aztán
a 2018-as évben Jászfényszaru rendezi a XXIV. Jász Világtalálkozót,
amely egybeesik a település várossá avatásának 25. évfordulójával. E
nagyszabású rendezvények és az előzőekben felvázolt feladatok szép
kihívások elé állítanak bennünket. Jelenleg a munkám mellett levelező
munkarendben végzem a Regionális és Környezeti Gazdaságtan mesterképzést Budapesten, tanulmányaim második felében azonban újra
nemzetközi tapasztalatokkal szeretnék gazdagodni, és egy másik tagállamban tanulni a vidékfejlesztés tudományát. Aztán pedig itthon újra
hasznosítani a megszerzett tudást! Valahogy így tervezem a dolgokat!
Mit üzensz a jászsági fiataloknak?
Először is, írják be a naptárukba az augusztus 13-20. közötti Ifjúsági Találkozót! Másrészt, már elérhető az Ifjúság Jászságoldal a
Facebookon! Ez egy teljesen üres oldal, nem véletlenül! Hiszek benne,
hogy csak közös akarattal tudunk nagy dolgokat elérni, így az oldalt
akkor kezdjük el tartalommal feltölteni, ha legalább 100 ember kedvelte. Ha szeretnéd, hogy kikérjék a véleményedet, ha szeretnél egy
Jászságon átívelő közösséget, és szeretnél aktívan tenni a jövődért, ne
habozz, kedveld az oldalt!
Balogh Zsuzsanna
*A cikk teljes terjedelemben olvasható a http://jaszsagonline.hu
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Változatos fejlesztések az uniós forrásból elnyert támogatásokból
A júniusban megjelent lapban az önkormányzat által a 2014-2020as fejlesztési időszak eddig elnyert uniós támogatásai közül a „Zöld
város” című projektet mutattuk be részletesebben. A további három
támogatott projektről most számolunk be, amiből megismerhetik a
várható eredményeket és a megvalósítás ütemezését is. Valamennyi
projekt 100%-os uniós forrásból valósul meg.
Ipari park megközelíthetőségét szolgáló útépítés első üteme
A TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008 azonosító számú projekt összköltsége 300.538.870 Ft. Az összegből a Sóstó-dűlő 32-es csatlakozásánál kezdődően 900 méter hosszban, majd az Ördög-tanya irányába
haladva 1209 méter hosszban 11,5 tonna teherbírású, 6 méter széles
utat építünk. Az engedélyes, illetve kiviteli tervek 2018. 08. 31-éig
elkészülnek, hogy azután az év végéig közbeszerzés eredményeként a
kivitelezővel szerződést köthessünk. Az út megépítésének határideje
2019. 09. 30., ezt követően három hónap áll rendelkezésre a projekt
zárásra.
A beruházáshoz három további fejlesztés is szorosan kapcsolódik,
amelyek közül a 32-es csatlakozás hazai forrásból finanszírozott megépítésére 2018-ban esélyt látunk.
A Sóstó-dűlő további, Vörösmarty útig terjedő szakaszának aszfaltozására is nyújtottunk be pályázatot a Vidékfejlesztési Programok
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelű intézkedésre. A harmadik kapcsolódás az
Ördög-tanyától a Szabadság útig terjedő útszakasz, amely megépítésére a TOP-1.1.1-16 kódszámú intézkedésre július 14-én benyújtottuk
a támogatási kérelmünket.
Bölcsőde építése
Az új, három csoportos bölcsődét a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028
azonosító számú projekt keretében építjük fel a Kossuth úti óvoda helyén. Az építkezés megkezdésének feltétele az új óvoda átadása, hiszen
a régi óvoda bontását csak akkor kezdhetjük el, ha onnan az óvodá-

sok átköltöznek a régóta várt új környezetbe. A projekt összköltsége
250 millió forint, a közbeszerzési eljárás elkezdődött, terveink szerint
a területet novemberben átadjuk a kivitelezőnek, és 2018. szeptemberében már birtokba vehetik a bölcsődés gyerekek az új intézményt.
Az építkezés megkezdése előtt a régi óvoda és a mellette lévő, Kossuth Lajos út 4. szám alatti önkormányzati épület lebontásáról is gondoskodnunk kell, amelyre már szerződést kötöttünk a vállalkozóval.
Jászfényszaru–Boldog kerékpárút megépítése a Zagyva-gáton
A TOP-3.1.1-15-JN1-20106-00075 azonosító számú pályázat keretében a rendelkezésre álló 250 millió forintból a Hatvan irányából
városunk külterületi határáig a Zagyva-gáton meglévő kerékpárutat
építjük tovább a „boldogi hídig”, megteremtve a kerékpárút-csatlakozást Boldog irányából az ipari parkhoz. A projekt végrehajtásához
engedélyes tervekkel rendelkezünk, a közbeszerzési eljárást november
30-áig lefolytatjuk, és szerződést kötünk a kivitelezővel annak érdekében, hogy 2018 őszén birtokba vehessék a kerékpározók az utat.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel közösen dolgozunk azon, hogy
a József Attila úton kijelölt kerékpársáv könnyítse meg a közlekedést a
Zagyva-gátról a városközpontban lévő közforgalmi kerékpárútig.
Lapzárta után érkezett: önkormányzati épületek energetikai
fejlesztésére is támogatást nyertünk.
A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00075 jelű támogatási kérelmünkben
a Teaház, a Rendőrség, a Gondozási Központ, az Egészségház és a
GAMESZ épületére szerelünk napelemeket, amelyre 79 millió forint áll rendelkezésünkre. A fejlesztést 2018-ban végrehajtjuk, mely
eredményeként bővül és növekszik a környezeti-, fenntarthatósági
szempontokból is nagy jelentőségű megújuló energia hasznosítása
Jászfényszarun.
Illés Péter
Projektiroda irodavezető

Világháló időseknek
Jászfényszaru csatlakozott Magyarország Kormánya Idősügyi Infokommunikációs Programjához. A program célja a 65 év feletti idősek
részére a számítógép- és internethasználat elsajátításában és aktív használatában való segítségnyújtás, egyben rendszeres látogatásuk.
A programba beválasztott 65 év felettiek ingyenesen jutnak számítógéphez és internet-hozzáféréshez, emellett lehetőség van vészjelző
karóra igénylésére, mely a helyi segélyhívó jelzőrendszerbe kerül beépítésre.

A programban való résztvevők kiválasztására egy anonim kérdőív kitöltését követően kerül sor, mely kérdőívezést a célcsoportba tartozó
személyeket otthonukban felkereső diákok és időssegítők végzik.
Válaszaikra, véleményükre feltétlen számítunk!
Kovácsné Pető Katalin
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

Kéménysepréssel kapcsolatos információk
Az elmúlt év közepétől egyre nagyobb területen végzik a katasztrófavédelem kéményseprői a lakossági kémények tisztítását, ellenőrzését.
Jelenleg több megye közel 3000 települése tartozik a katasztrófavédelem ellátási területéhez. A gazdálkodó szervezetek tulajdonában lévő
kémények ellenőrzését és tisztítását változatlanul a kéményseprőcégek
végzik megrendelésre.
Az, hogy milyen gyakran érkezik valakihez a kéményseprő, attól
függ, hogy az adott háztartásban milyen tüzelőberendezéssel fűtenek,
nem pedig attól, hogy fűtési időszak van-e. Gázüzemű és zárt égésterű
tüzelőeszköz esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében
évente érkezik a kéményseprő.
A kötelező lakossági sormunka az egész országban ingyenes. A kéményseprő 15 nappal az ellenőrzés előtt írásos értesítőt dob a postaládába. Ha a kéményseprő az értesítésben megadott időpontban nem
találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést.
Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja
elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie
kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka.

A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért
már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem
készpénzben, hanem csekken vagy átutalással.
A kötelező és ingyenes lakossági sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás
ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások
vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve
ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő működőképességének
ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó tevékenységekért változatlanul fizetni kell.
Természetesen lehetőség van arra is, hogy valaki az ingyenes sormunkán túli kéményellenőrzést vagy tisztítást rendeljen meg. Ezt az 1818-as
telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpont kiválasztásával elérhető ügyfélszolgálaton teheti meg. A két kötelező sormunka
között megrendelt ellenőrzés és a sormunkába nem tartozó munkák
elvégzése költségtérítés terhére történik. A kéménysepréssel kapcsolatos információk elérhetők a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
weboldalon.
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A helyi alapítványok díjazottjai
Jászfényszaruért Alapítvány
Az alapítvány legnagyobb elismerése a ballagó diákok számára a magyar irodalom és nyelv területén nyújtott kimagasló teljesítményük
elismeréséért a Kazinczy-díj.
Az ezüstből készült érmet, melynek egyik oldalán Kazinczy látható,
másik oldalán pedig bevésve a kitüntetett diák neve és az évszám, az
idén két tanuló vehette át.
Drabos Réka 8. a osztályos tanuló a magyar nyelv területén nyújtott kimagasló teljesítményéért vehette át az elismerést. Nyolc éven
át kitűnő tanulmányi eredményt nyújtott, különösen a magyar nyelv
területén volt aktív. Résztvevője volt a Simonyi Zsigmond helyesírási
versenynek, az idei évben a Kazinczy-pályázatra benyújtott Arany János Ágnes asszony című balladájának első helyezést elért elemzésével
is alátámasztotta nyelvi igényességét és kulturáltságát.
Székely Márk 8. a osztályos tanuló a magyar irodalom, kiemelkedően a versmondás területén nyújtott kimagasló teljesítményéért vehette
át az ezüstérmet. A városi és iskolai ünnepségek állandó szereplője, a
versmondó versenyek rendszeres résztvevője. Számtalan szép eredménye mellett idén a Megavers országos versmondó versenyen bejutott a
döntőbe, ahol 4. helyezést ért el. Első helyezett lett az országos roma
versmondó versenyen, 7. osztályban a Kicsi óriások televíziós vetélkedő döntőjéig jutott.
A Jászfényszaruért Alapítvány könyvjutalomban részesíti azokat a
nyolcadik osztályos tanulókat, akik több éven keresztül kimagasló
teljesítményt nyújtottak egy-egy tantárgyból, versenyeken való részvételükkel, eredményeikkel öregbítették iskolánk és városunk hírnevét.
Pál Bence a matematika és kémia tantárgyból több éven át nyújtott
kimagasló teljesítményéért kapta a díjat. A Zrínyi Ilona és a Kalmár
László matematikaversenyek állandó díjazottja, többször nyert el, az
idén is, megyei első helyezést. A Hevesy György kémiaversenyen megyei 2. helyezést tudhat magáénak. A több díjjal és csoportos arany
minősítéssel díjazott, Fölszállott a páva elődöntős Iglicében nyújtott
néptáncos tevékenysége is kimagasló.
Kovács Lilla: Sokszoros megyebajnok a sakk területén, országos versenyek állandó, eredményes szereplője. Mindemellett matematikából
is több éven át eredményesen versenyzett, részt vett a Zrínyi Ilona
matematikaversenyen, 7. osztályban a Kalmár László matematikaversenyen megyei 3. helyezést ért el. Az idei évben sikeres ECDL vizsgát
tett.
Jávorcsik Csilla: Több éven át sikeres szereplője a Kaán Károly és
Hermann Ottó biológiaversenyeknek, ahol egy 2. és egy 9. helyezést
tudhat magáénak. Közösségi munkája kimagasló.
Dósa Flóra: Biológia tantárgyból versenyzett éveken keresztül, a
Kaán Károly és a Hermann Ottó versenyeken megyei szinten kétszer
is 4. helyezést ért el. Idén ECDL vizsgát tett.
Garas Ede: Biológia és földrajz tantárgyból is versenyzett, megyei 7.
és 6. helyezést tudhat magáénak. Idén ECDL vizsgát tett.
Nyers Dániel: A sakk területén nyújtott kimagasló teljesítményéért
kapja a díjat. Csapatban a diákolimpia megyei fordulóján állt a dobogó 1. 2. és 3. fokán, számtalan sakkverseny eredményes szereplője és
helyezettje, csak az idei eredménye alapján egy megyei 2. helyre, illetve
3., 4. helyezésekre lehet büszke, részt vett a diákolimpia országos döntőjében. Idén ECDL vizsgát tett.
Szénási Sándor 8. a osztályos tanuló a versmondó versenyek állandó
résztvevője, iskolai és városi ünnepségek állandó szereplője. Eredményei közül a legkiemelkedőbbek: Megavers országos versmondó versenyen kétszer a döntőig jutott, az országos Regősök húrján versmondó
versenyen ezüst minősítést érdemelt ki, az országos roma versmondó
verseny 2. helyezettje.
Az alapítvány elsősorban a 8. osztályos diákok több éven át nyújtott
munkáját díjazza, de az idei évben két olyan eredmény is született, ami
bár nem 8. osztályosok eredménye, méltó az elismerésre.
Berze Anna 7. b osztályos tanuló a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen megyei 1. helyezést ért el. Az Arany János országos magyar versenyen a középmezőnyben végzett, a Hevesy
György országos kémiaversenyen megyei 5. lett.

Tanczikó Hanna 5. a osztályos tanuló a Kalmár László matematikaversenyen megyei 1. helyezett lett, az orchidea matematikaversenyen
megyei 1., országos 33., a mozaik matematikaversenyen országos 44.
Gratulálunk minden díjazottnak, köszönjük szorgalmukat és kitartásukat. Köszönjük a felkészítő tanárok áldozatos munkáját, és a szülői
hátteret, támogatást, ami nélkül az eredmények elképzelhetetlenek. Jó
pihenést kívánunk a szünidőre, és a ballagóknak sok sikert a középiskolás éveikre.
Kotánné Kovács Tímea, a Jászfényszaruért Alapítvány kurátora
Penczner Pál Alapítvány
Az alapítvány képviseletében Lajkóné Tanczikó Tünde négy Penczner
Pál-érmet adott át a művészetek, illetve a sakk területén nyújtott kimagasló teljesítményért.
Az Iglice Gyermeknéptánc Együttes 1994-ben alakult. Művészeti
vezetőjük Péter Szilárd és Havrán Bettina. Táncosai óvodás, kisiskolás
és középiskolás gyerekek. Jelenleg az együttes 4 csoporttal rendelkezik,
ahol több mint száz gyermek igyekszik a lehető legalaposabban elsajátítani a magyar paraszti tánc és zenei folklór még élő hagyományait, a
táncos szokásokat, és ezt a színpadi tánc törvényeihez igazodva hűen
bemutatni. Az oktatók fontosnak tartják a helyi hagyományok megőrzését, ápolását, a gyerekek mozgásra, táncos közösségi életre nevelését.
Jászfényszaru kulturális életének rendszeres és aktív résztvevői. 2016
őszén bejutottak a Fölszállott a páva televíziós vetélkedő legjobb 12
néptánccsoportja közé. A díjat Tóth Bettina és Kurunczi Zoltán 8. a
osztályos tanuló vette át.
Művészeti tevékenysége elismeréséért Penczner Pál-díjban részesült
Horváth Áron 6. b osztályos tanuló, aki a Fölszállott a páva országos és határon túli televíziós vetélkedő Szóló hangszeres és zenekari
kategória győztese lett 2016-ban cimbalom hangszeren. Áron emellett több eredményt és különdíjat is tudhat magáénak, 2017-ben a
népzenei iskolák országos versenyének döntőjéig jutott, a májusi gödöllői népzenei találkozón legjobb hangszeres előadóként különdíjban
részesült, mindemellett kitűnő tanuló, példamutató magatartással és
szorgalommal.
Sakk területén elért kimagasló teljesítményéért Penczner Pál-díjat
kap Kovács Lilla 8. a osztályos tanuló, aki csapatban és egyénileg is
minden évben biztos befutó volt a megyei versenyek dobogójának legfelső fokán, elnyerve a jogot az országos versenyeken megyénk méltó
képviseletére. Majd az amatőr szintről tovább lépve értékszámos kategóriában is kipróbálta magát, és mindig előkelő helyen végzett, az idén
Miskolcon a diákolimpián 5. helyezést ért el.
Nyers Dániel a képzőművészet terén nyújtott kimagasló eredményéért Penczner Pál-díjban részesül. Több díjat tudhat magáénak.
Idén a Vágfalvi Otttó országos rajzversenyen 1. helyezést ért el. Az
Egri csillagok országos rajzverseny állandó résztvevője volt, idén a 2.
helyezést érte el. Tanulmányait is a képzőművészet terén folytatja az
egri Eventus Üzleti, Művészeti Középiskolában.
Az alapítvány könyvjutalomban részesítette Dombi Áron 8. a
osztályos tanulót, aki képzőművészet területén kimagasló eredményeket ért el. Idén a Vágfalvi Ottó országos rajzversenyen 2. helyezett
lett. Évek óta szerepel az Egri csillagok országos rajzversenyen. Tanulmányait az egri Eventus művészeti és üzleti középiskolában folytatja.
Gratulálunk minden díjazottnak és további szép sikereket kívánunk
a középiskolás éveikre!
Penczner Pál Alapítvány

A Diákönkormányzat jutalmazottai
A Diákönkormányzat a 2016/17-es tanévben nyújtott kimagasló közösségi munkájáért a következő tanulókat jutalmazta egy Szilágyi Dezső népi fafaragó iparművész által készített liliomot ábrázoló
medállal: Jávorcsik Csilla diákpolgármester, Johancsik Zoltán diákpolgármester-helyettes, Kovács Lilla, Dósa Flóra, Drabos Réka 8. a
osztályos tanulók. A diákpolgármester és helyettese könyvutalványt,
illetve könyvjutalmat is átvehetett. Köszönjük egész éves munkájukat!

Kotánné Kovács Tímea
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Meséljenek a képek! Tarkabarka Napközis Tábor 2017

Idén immár ötödik alkalommal adott otthont a Kisiskola az 50 táborozónak 2017. június 26-30-ig. Ezúton is köszönjük a Napközis Erzsébet
Táborok és Jászfényszaru Város Önkormányzatának anyagi támogatását. A tábor megszervezésében és lebonyolításában nélkülözhetetlen szerepet
játszottak a Kisiskola pedagógusai, akik áldozatos és színvonalas munkájukkal járultak hozzá a sikerhez. Kép és szöveg: Ézsiásné Róka Mária

Élet nyáron a Szivárvány Óvodában
Gyerekszáj
Lekváros kiflit tízóraiztunk, az egyik kisfiú
így kiált fel: – Ebbe’ vér van!
Betegség után visszatérő fiútól érdeklődtem: – Mi volt a baj? – Tudod, milyen hangom volt? – válaszolta. – Göröngyös.
A víz világnapja alkalmából kísérleteztünk
a csoportban. Sok érdekesség lekötötte figyelmüket. Az egyikük érdeklődve megkérdezte:
– Robbanószert is csinálunk?

A gyerekek komoly elszólásai gyakran mosolyra fakasztanak bennünket. Íme néhány
gyöngyszem a Szivárvány Óvoda gyűjtéséből.

A Süni csoportosok nagyon várták már
a jó időt, hogy előbújjanak rejtekükből a
bogarak, a rovarok. Megfogják őket, gyűjtögetik, figyelik mozgásukat, számolgatják, ki
mennyit gyűjtött.

– Találtam egy legyet, amelyik nem tud
repülni – mondja egyikük.
– Nincs szárnya? – kérdeztem.
– Van, csak elromlott.
Mesélik a gyerekek, kivel, milyen baleset
történt, milyen betegsége volt élete során.
Egyik borzasztóbb, mint a másik.
Velem rosszabb is történt! – tromfol egyikük. – Elestem, és látszottak a szerveim.
Végül egy leendő iskolás véleménye:
– Nem szeretem a tanár bácsikat. Annyira
ravaszak és parancsolgatnak.
Kép és szöveg:
Földvári Edit

14

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2017/7

A szeretet…
„Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,
Ha szeretet nincs bennem,
Csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.
Legyen bár prófétáló tehetségem,
Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt,
Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,
Ha szeretet nincs bennem,
Mit sem érek.” (Pál apostol első levele a korintusiakhoz)

házasságunkkal, kisugárzásunkkal is hatni akarunk a környezetünkre.
Mint Pál Feri atya is mondja: a jó házasság emberileg szinte lehetetlennek tűnik, de mi bizakodóak vagyunk, mert abban hiszünk,
hogy – mint mondani szokták – a győztesek azok a vesztesek, akik
újrakezdenek. A jó házasság titka talán éppen ez: hogy tudjunk újra
meg újra felállni, bocsánatot kérni, a koronát a házastársunk fején
helyreigazítani.”
Karikó Éva (Böjte atya könyveinek szerkesztője) és Sallai Tamás,
a jubileumi napot vezető házaspár rövid bevezetője után Pál Feri atya
A szeretet, amit adunk és kapunk életünk legfontosabb meghatákövetkezik, és remek formában van.
rozó élménye. A szeretet képesség, amit tanulni kell. Egy képesség,
Bár az elején szabadkozik, hogy mit is mondhatna ő ennyi sokat
aminek valamilyen formája mindenkiben megvan ugyan, de nem azomegélt, kipróbált katolikus családnak, egykettőre magával ragadja, s
nos mértékben.
gyakran megnevetteti közönségét. Az alapvető célja egy-egy ilyen előAz igaz, tiszta szeretet nem ismer akadályokat, és nem ismer kifogáadással az – mondja –, hogy hasznos, tudományosan megalapozott insokat. Sem távolságot, sem betegséget, sem egyéni problémákat, sem
formációkat adjon, és ezzel segítse a harmóniára törekvő, elkötelezett
közös gondokat. Talán még a halált sem. A szeretet legmagasabb szintházaspárokat. Igyekszik nevükön nevezni a dolgokat, és figyelmeztetje a teljes szabadság. A szeretethez
ni, mi nem segíti a kapcsolatot.
bátorság is kell, nem is kevés. A
Ettől preventív hatást remél. A
valódi szeretet soha nem passzív.
keresztény közegben gyakori naNem háttérbe húzódva figyel, haivitástól, „vakmerő bizakodástól”
nem cselekszik, néha hibázik, de
akar megóvni.
mindig keresi a problémák megolTapasztalatai szerint a beszűkült
dását, és mint egy kertet, ápolja a
kapcsolati helyzetek kitágítását, új
kapcsolatot. Minden egyes nap. A
fénybe helyezését nagyszerűen seszeretet – csak úgy, mint minden
gíti a humor, a megnevettetés, az
képesség – fejleszthető.
öniróniára való készség felkeltése.
A Bedekovich Lőrinc NépfőisFontos, hogy bizonyos problékolai Társaság drámapedagógiai
mákról ne mindig ugyanaz jusson
műhelye minden évben szervez
eszünkbe, hogy ki tudjunk lépni
drámatáborokat és módszertani
ezerszer rótt gondolati-érzelmi köprogramokat. Ebben az évben a
reinkből.
tábor témája szeretet-tükör, címe:
Ahhoz akar hozzájárulni, hogy a
Játék-Szer(etet)-Tár, a drámatápárok tisztában legyenek a terembor megvalósítására 2017. július
tett világ törvényszerűségeivel, és
Életet adunk, életet kapunk
3-ától került sor. A komplex progelőnyükre tudják fordítani őket.
ram összeállítása összecsengett azNe legyenek irreális elvárásaik a
zal az igénnyel, hogy a felnőttek
házastársukkal szemben, és így ne
(magunk) felé is megfogalmazzuk:
vonjanak le téves következtetéseA szeretet – csak úgy, mint minket a törvényszerűen jelentkező
den képesség – fejleszthető.
házassági nehézségekből – nyilatBöjte Csaba gondolatait idézve:
kozta Pál Feri atya.
„A szeretet bölcsője – a házasság
A következő másfél órában a
mérföldkövei. S ha végigvesszük a
tizenöt állomásos Házaspárok
házasság útjának mérföldköveit,
útját jártuk a közeli erdőben, tiazok örömét, sajátos feladatait, kizenkét-húsz fős csoportokban.
hívásait, melyekre, ha tudatosan kéEnnek a személyesség a legfőbb
szültök, könnyebben megbirkóztok
jellemzője. Életfázisokon vezet vévelük.”
gig, jellemző élethelyzetekre hívja
Így került sor, arra hogy a Bafel a figyelmet. Kaposi Gábor
laton-felvidéki hegyek aljában a
atya (korábban négy éven át iskoSchönstatt központ munkatárlalelkész volt Sopronban) nyolcsainak meghívására a népfőiskolai
gyermekes családból származik;
Pál Feri atya előadásán
társaság és az egyházközség tagjaibátyja a négy schönstattos vezető
nak delegációjaként jubileumi naházaspár egyike. Nemrég tért haza
pon vettünk részt. Július 1-jén múlt tíz éve, hogy Bíró László püspök
Rómából, ahol Szent Ágoston-kutatással foglalkozott. A záró misére
Óbudaváron megáldotta a Schönstatt-központ mellett kialakított, tikészülés közben nyilatkozta:
zenöt állomásos Házaspárok útját. A jubileumi családnapon Pál Feri
„Amikor a házaspárok útjáról gondolkodunk, érdemes szem előtt taratya előadása után több százan járták-elmélkedték végig az utat.
tanunk – mondja, – egy útnak mindig van valamilyen célja, értelme.
„Hetven-nyolcvan család regisztrált a mai alkalomra, száznegyBizonyos értelemben mindig az út elején vagyunk, és csak lépésről lépésre
ven gyerekkel – mondta Török Péter szervező –, körülbelül háromszáz
haladhatunk: a következő lépésre kell koncentrálnunk, nem a hegycsúcsot
vendég van jelen. A gyerekeket foglalkoztatjuk, hogy a szülők közben
bámulnunk ...”
a lelki programokra koncentrálhassanak. Tilmann Beller schönstatti
Forrás: Magyar Kurír/Kiss Péter, Fotó: Lambert Attila
atya szellemében járunk el, aki a családnapok sikerének zálogát a gyerekek minőségi és biztonságos foglalkoztatásában, a finom ételekben,
„A szeretet: úgy fogom meg a kezed, hogy Te észre sem veszed, mégis
kedves vendéglátásban és a kegyelmi forrásokhoz való hozzáférés lemiután megfogtam, már fogalmad sincs, milyen lehet nélküle.”
hetőségében látta. A Schönstatt mozgalom legfőbb célja a házasság
szentségének életre váltása. Gyakran emlegetjük a „létapostolkodást”
Kovács Béláné Pető Magdolna
is, ami azt jelenti, hogy nemcsak szavainkkal, hanem az életünkkel, jó
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
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Rendkívüli új lehetőség a családfakutatók számára
Manapság egyre nagyobb divatnak örvend a családfakutatás. Elterjedését, közkedveltségét az is nagyban elősegíti, hogy mind több és egyre
közvetlenebb lehetőség nyílik az őseinkről írottak felkutatására. Most
itt is egy olyan, javarészt új lehetőségről számolunk be, melynek segítségével a szó szoros értelemben véve anélkül kutathatjuk felmenőnk
kilétét, hogy kilépnénk házunk küszöbén.

ben fennmaradt anyakönyveit. Az adatbázis tartalmazza az 1692-óta
indult és megszakítás nélküli anyakönyveknek a születési, házassági
és halálozási bejegyzéseit. Ezek segítségével a szerencsés és kitartó böngésző akár az 1670-es évekig is vissza tudja vezetni ősei vérvonalát.
Az anyakönyvek elérése a https://familysearch.org/catalog/search
oldalon történik. Itt a megjelenő keresőbe pusztán községünk nevét
kell begépelni. Bár az oldal egyelőre csupán angol
nyelven érhető el, mégis olyan egyszerűen használható, hogy lényegében az angol nyelv ismerete nélkül is hamar boldogulni és tájékozódni lehet rajta.
Jászfényszaru nevére kattintva az adatbázis két lehetőséget kínál. Az egyik az egyházi anyakönyvekre
(1692–1895) juttatja a böngészőt (church records),
a másik pedig a polgári bejegyzéseket (1895 utáni)
teszi elérhetővé (civil registration). Ezt követően a
feliratok már magyarul jelennek meg, és egyfajta
fényképsorozat formájában lehet az anyakönyv lapjait betölteni. E helyütt kell megjegyeznünk, hogy
a 250-300 évvel ezelőtti, egyébként fantasztikus állapotban megőrződött, nem ritkán művészi kallig
ráfiával megírt latin nyelvű anyakönyvek olvasása
ugyan némi gyakorlatot igényel, de egy tucat kifejezésnél bővebb latin nyelvtudás nem szükséges hozzá.
A legnagyobb fáradságot talán a korabeli kézírás kisilabizálása jelentheti, mégis megéri a vesződést, hiszen hihetetlen értékes ismeretanyag kerülhet így a
kezünkbe, amely messze többet nyújt, mint pusztán
A fényszarui anyakönyvek elérése a világhálón (familysearch.org/catalog/search)
őseink neveinek és születési dátumainak összessége.
Nem csak az anyakönyvek forradalmát éljük. A
Az egyesült államokbeli Mormon Egyház Genealógiai Társasága
Magyar Országos Levéltár számos más projektbe is bevonta a digita(Salt Lake City, USA) a II. világháborút követően világméretű tevélizálás műveletét. Így kerültek az idei év legelején elérhetővé (szintén
kenységbe kezdett. Azt tűzte ki célul, hogy a világon előforduló valabárki számára otthonról is) a Fényszarura vonatkozó kataszteri térmennyi anyakönyvi anyagot másolat formájában összegyűjti, és annak
képek. A térképek szintén lényegében számítógépre vitt fényképek
tartalmához nyílt hozzáférést biztosít. Ennek keretén belül került sor
formájában érhetőek el, és községünk 1880-as évekbeli állapotát tár1959 és 1966 között minden fellelhető magyarországi egyházi, majd később polgári anyakönyvek mikrofilmre vételére.
Az akció keretében a Magyar Országos Levéltár is kapott egy
másolatot az így készült mikrofilmekről.
E mikrofilmekhez a közelmúltig jobbára a központi (budapesti és megyeszékhelyi) levéltárakban volt lehetőség a klas�szikus filmtekercsek formájában hozzáférni. A közelmúltban
a Magyar Országos Levéltár elkezdte digitalizálni és számítógépes úton kutathatóvá tenni az eredetileg mikrofilmen tárolt páratlan értékű anyakönyvi anyagot. Ez az anyag, részben
jogi körülmények okán, továbbra is csupán a levéltárakban
érhető el. Mindezzel párhuzamosan a Mormon Egyház a világhálón bárki számára elérhető, nyílt adatbázis formájában
kezdte el közzétenni a ’60-as években általuk összegyűjtött
óriási anyakönyvi anyagot. Ennek eredményeként szépen-lassan a magyarországi anyakönyvek is kezdtek településenként,
pontosabban egyházközösségi anyakönyvezési helyek szerint
csoportosítva elérhetővé válni. Lévén hatalmas anyagról van
A fényszarui anyakönyv első oldala 1692-ből
szó, a települési anyakönyvek nem egyszerre, hanem folyamatosan egymás után kerültek közlésre, feltöltésre. Jászfényszaru
anyakönyvei eddig pusztán egy szabadszavas keresőrendszeren kereszják elénk. Az Arcanum Digitális Tudománytár egyik aloldalán (http://
tül voltak részlegesen elérhetőek az egyszerű felhasználók számára. A
mapire.eu/hu/map/cadastral/) hozzáférhető térképeken bárki megtalálkeresés számos gyermekbetegséggel küszködött, használata alig volt
hatja nagyszüleinek vagy dédszüleinek a második világháború előtti
célravezető, részben az anyakönyvek nehéz olvashatósága, részben a
parcelláit, földbirtokait a vonatkozó és a korabeli birtoklapokon is felfeldolgozás során vétett adatbeviteli hibák, hiányosságok (névelírások,
tüntetett kataszteri számok birtokában (ezek az adatok a földhivataltól
nem mindenre kiterjedő bevitel, stb.) okán.
kikérhetők).
A nagy áttörést az hozta, hogy hozzávetőlegesen egy hónappal ezReméljük, borítékolhatjuk, hogy az anyakönyvek és más múltbéli
előtt, azaz 2017. március-április óta a Fényszaruról fellelhető összes
kincseink ilyen formán való elérése hosszútávon fennmarad, és azok
anyakönyvi fotokópia-anyag (azaz a ’60-as években lefényképezett
közzététele nem ütközik később sem egyházjogi vagy tulajdonjogi kéranyakönyvi oldalak) teljes egyészében és rendkívül jó minőségben
désekbe.
bárki számára egyszerűen elérhető módon hozzáférhetővé váltak a
Azon érdeklődők számára, akik esetlegesen az itt leírtak alapján neMormon Egyház internetes oldalán (https://familysearch.org). Enhezebben boldogulnának, e sorok írója szíves segítséget nyújt az emlínek köszönhetően immár bárki fellapozhatja virtuálisan az otthoni
tett adatbázisok elérésével, alapvető kezelésével kapcsolatban.
számítógépén Fényszaru páratlan értékű és lényegében teljes egészéDr. Kiss Dávid Sándor · E-mail: davkisefendi@gmail.com
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A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE
32 évvel ezelőtti pályázati dolgozat
1985 novemberében három jászfényszarui
diáklány – Ézsiás Magdolna Somogyi Béla út
80., Oláh Erika Vasvári Pál 4. I/2. és Tamus
Mária Bajza út 32. –, akik a hatvani közgazdasági szakközépiskolába jártak –, közös pályamunkát készített. Pályázatuk címe: „Lehel
kürtje” Lakóhelyünk bemutatása statisztikai
adatok tükrében.
A dolgozat a település belterületi határának
rajzos megjelenítésével kezdődik, majd ös�szegzi a huszonnégy A/4-es gépelt oldal tartalmi elemeit.
Lakóhelyüket az alábbi szempontok szerint
vizsgálták: népesség főbb mutatói, lakás- és
közművelődés, egészségügyi és szociális ellátottság, oktatás és közművelődés, valamint
gazdasági élet.
Összehasonlításokat tettek országos, megyei és községbeli adatokból számított mutatók között, az eltérések nagyságát színes
grafikonokkal, rajzokkal illusztrálták, és következtetéseket vontak le.
Az első grafikonjuk a község népességének
alakulását mutatta be 1880-tól 1970-ig tíz
évenként, majd 1971-től évenkénti bontásban. 1880-ban 4676 fő, legtöbben 1940-ban
voltak: 8017 fő, 1984-ben 6390 fő lakta a
települést. (2017. január 1-jén 5748 fő az állandó lakosok száma, ebből 3007 fő nő, 2741
fő férfi. – a szerző) Megtalálható továbbá az
életkor, nemek szerinti %-os megoszlás, születések és elhalálozások alakulása.

A lakásállomány összetételénél az építés ideje, a szobák száma és 1970-től – 1983-ig az
évenként épült lakások alakulását mutatták
ki. 1970-ben 51, 1976-ban 70, 1978-ban
58 új lakásra, a 14 év alatt összesen 551 új
építményre adtak ki lakhatási engedélyt a településen.
Az oktatás és közművelődés fejezetből tudjuk, hogy 1982-ben 254 kisgyermek járt az
óvodába. (2017. szeptember 1-jén az induló
óvodás létszám 179 fő. – a szerző)
A kulturális rendezvények megoszlása
1982-ben: a műsoros estek 32,6 %-ot, az
ismeretterjesztő előadások 31,1 %-ot, táncos
rendezvények 22 %-ot, gyerekelőadások 10
%-ot, kiállítások 4,3 %-ot tettek ki. 1984ben még a 189 főt befogadó helyi moziban
egy ifjúsági filmvetítésre 121 fő, egyéb filmek
esetében 78 fő vásárolt belépő jegyet.
A gazdasági adatokból ágazatonkénti létszámot, kereseti arányt ismerhetünk meg.
1984-ben a helyben foglalkoztatottak létszáma 2052 fő volt.
A diákok díjazott munkája a kutatók számára igazi kincsesbánya. A 24 oldalas tanulmány eredetiben a Városi Értéktárban elolvasható.
Utóiratként e sorok írója jegyzi meg, hogy
itt is igaz az a magyar közmondás: „Nem esik
messze az alma a fájától”. Tamus Mária leánya,
Bodnár Johanna általános iskolai tanuló 30
évvel később 2015 júniusában a Palla Gábor

ötletadó elképzelése alapján, a Jászfényszaruért Alapítvány által meghirdetett „Jó tanuló
– felkészült túrázó” pályázaton „Jászfényszaru”
című dolgozata III. díjban részesült
Tóth Tibor
Fotó: Városi Értéktár archívuma

Néptáncos példaképek Jászfényszarun

Fergeteges néptánc gálának adott helyet a művelődési ház június
12-én. Elhivatott, komoly szakmai múlttal rendelkező férfitáncosok töltötték be a színpadot ezen a szép nyári estén, hogy megörvendeztessék városunk lakosságát.
Ritkán látni tíz karakteres egyéni stílussal rendelkező férfit egy színpadon. Balla Zoltán, jászberényi táncos társuk emlékének adózott
Besenyő Gábor, Farkas László, Ihász László, Hahn Kakas István, Kádár Ignác, Kovács Norbert, Leidinger Dömötör, Pappelshoffer János,
Szabó Szilárd és Végső Miklós. A Kispej lovam, fordulj elnevezésű túra
keretében Galgahévízről lóval érkezett társaságot Ézsiás Vencel kezdeményezése és személyes kapcsolata révén hívtuk városunkba. Ezúton
is köszönjük ötletét és támogatását.

Nem titkolt célunk volt példát állítani gyermek táncosainknak,
hogy saját szemükkel lássák, a néptánc egész életen áthúzódó létforma. Megélhettük, milyen természetesen virtuskodtak a színpadon a
mesterek, a nagyszerű táncelemeket milyen felhőtlen örömmel fűzték
koreográfiává. A Zagyva banda: Boda Gellért, Boda Márton, Szabó
András és Tóth Sebestyén most is mesteri módon kísérte a táncosokat. A műsor elején az Iglice Gyermeknéptánc Együttes is bemutatott
három koreográfiát, a nagyok mezőkölpényit és felcsíkit, a közepesek
dél-alföldit táncoltak.
Reméljük, máskor is lesz részünk ilyen nagyszerű élményben.
Katinka
Fotó: Glonczi Rudolf
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Apponyi Albert válogatott levelezése
A Jász Múzeum szervezésében a jászberényi
Városháza dísztermében június 19-én különleges eseményre gyűltek össze az érdeklődők.
Dr. Anka László történész, író doktori dis�szertációjára épülő Apponyi Albert válogatott
levelezése című könyv bemutatására került
sor, amely a Veritas kiadó gondozásában jelent meg. A rendezvény keretében a kiadót,
a kiadványt, a szerzőt ismerhették meg a jelenlévők.
Apponyi 1881-től haláláig, 1933-ig Jászberény város nemzetgyűlési képviselője volt.
Életét, munkásságát már sokan, sokféle aspektusból feldolgozták. A mostani kiadvány
kiterjedt közéleti és magánlevelezését tárja a
nagyközönség elé, amely ez idáig nem volt
ismert.
A könyvben sok jászberényi vonatkozású
anyag is szerepel. Apponyi rendszeres levelezést folytatott a jászberényi Bathó Jánossal,
mely levelek az unokájánál fennmaradtak, és
azokat a szerző rendelkezésére bocsájtotta. A
szerzőtől idézve: „A leveleket olvasva több
irányból is betekintést nyerhetünk egy híres politikus életébe, aki a kiegyezés korától
Gömbös Gyula miniszterelnökségéig rivaldafényben állva, különböző – ellenzéki és kormányzati – pozíciókban aktív szereplője és
formálója volt a magyar történelemnek, több
mint hat évtizeden keresztül. Cselekedeteivel,
beszédeivel szélsőségesen megosztotta kortársait a dualizmus korában, hogy az 1920.
január 16-án elmondott védőbeszéde következtében a revizionizmus jegyében a Horthykorban kultusz alakuljon ki körülötte.

Anyakönyvi hírek
Június

A történész feladata, hogy a megosztottság
és az azt követő össznemzeti kultusz körüli
kérdéseket megválaszolja, és objektíven mutassa be a történelem szereplőjét, illetve általa
a korszakot is, melyben élt és tevékenykedett.

Gróf Apponyi Albert
Egy tépelődő, gyakran döntésképtelen, néhány esetben koncepciótlan, a hatvanhetes
ellenzékiséget teherként évtizedekig cipelő,
ugyanakkor optimista, naiv, de elszánt, az
elvekhez és formákhoz mereven ragaszkodó
politikus arcéle körvonalazódik a levelek tük-

Kitüntették…

SZÜLETTEK: André Anna Lara (Török
Mária), Balogh András Zalán (Durucz Szabina), Cseszkó Fanni (Sándor Emese), Horváth Antal Krisztofer (Radics Katalin), Horváth Kiara Norina (Radics Katalin), Ézsiás
Marcell (Abonyi Edina), Koczka Lili (Virágh
Nikolett), Sebik Milán Olivér (Csendes Szimonetta).
Házasságot kötöttek: Sándor
Gábor és Hans Jenifer, Mészáros Zoltán és
Győri Csilla.
ELHUNYTAK: . Bujáki Imre (55), Búzás
János (81), Pető Ferencné K. Kovács Ilona
(81), Pluhár Gyula (72), Szántai Kis József
(74), Szénási Ferenc (67).
Az adatok tájékoztató jellegűek.

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.

rében, aki körül több alkalommal nem is az
ellentábor állásfoglalásai, hanem saját ellenzéki párttársai okoztak feszültséget.
Magánéletéről tájékoztató sorait böngészve
az a benyomása támadhat az olvasónak, hogy
ott ül Apponyi dolgozószobájában, családtagjaival sétál az éberhardi kastélyparkban, részese a birtok felügyeletének, pénzügyi gondjai
orvoslásának, együtt imádkozik vele, osztozik
örömében és fájdalmában.
Aki elolvassa a kötetet, jobban megismeri a
méltóságos urat!”
A könyv keménytáblás, 450 oldal, 3000 Ft
áron megvásárolható.
Dr. Apponyi Albert nagyapponyi grófot
1921. április 16-án születésének 75., képviselőségének pedig 50. évfordulója alkalmából
országos politikai munkásságának elismeréséül Hebrony Kálmán jászfényszarui plébános
javasolta, hogy a képviselő-testület válassza
Jászfényszaru díszpolgárává.
Indoklása szerint Apponyi az ékesszólás
nagymestere, puritán jellemű politikus és
apostoli lelkületű férfiú. A képviselő-testület
egyhangúlag Jászfényszaru díszpolgárává választotta, amit Apponyi válaszlevelében köszönettel elfogadott.
Az országos kultusz részeként 1921-ben a
grófot Jászfényszaruhoz hasonlóan számos
település, így nagyvárosok és községek is díszpolgárukká választották.
Így lett Apponyi Jászfényszaru első élenjárója, kitüntetettje.
Tóth Tibor
Fotó: FÉBE-archívum

Török Zsóka kezében
a kitüntetés díszoklevelével és plakettel
(Facebook)

Tiszafüred várossá nyilvánításának 33. évfordulója alkalmából ünnepi képviselő-testületi ülés volt július 6-án, a Kovács Pál Művelődési Központban.
A hagyományok szerint ebből az alkalomból került sor a Tiszafüred város által alapított elismerő díjak átadására.
Ujvári Imre polgármester többek között
a jászfényszarui születésű Nagyné Török
Erzsébet fazekas népi iparművésznek Tiszafüredért kitüntető díjat adott át több
évtizedes kiemelkedő munkásságáért.
Török Zsóka a gimnázium után Karcagra
jelentkezett fazekas tanulónak, ahol F. Nagy
István volt a mestere. Tiszafüreden Szűcs
Imre műhelyében dolgozott öt évig. 1998ban nyitotta meg saját műhelyét, majd 2001ben kapta meg a népi iparművész címet.
Kapcsolata szülővárosával élő, 2008 februárjában a XV. FÉBE bál díszvendége volt, valamint 2008-ban a város napján „10 év remekei” című kiállítása volt a művelődési házban.
A FÉBE kitüntetés terrakotta plakettjének
után-készítését is felvállalta, de a művelődési
ház rendezvényeihez is több esetben készített
fazekas tányérokat.
Kitüntetéséhez az olvasók nevében is szívből gratulálunk.
Tóth Tibor
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Jászfényszaru köszönti a 90 éves polihisztort, Szántó Lórántot
Polgármesterünk kérésére ő rendezte be a Tájházunkat, amikor annak Kiss József nevére való felavatására készültünk. Ezért elnyerte tőlünk a „tiszteletbeli jász” megtisztelő címet.
Azóta – családfakutatás nyomán – visszavezette őseit jászkiséri lakhelyig, ami lehetővé tette számára, hogy „igazi jász”-nak vallja magát.
Volt ő – a teljeség igénye nélkül – tanító, segédmunkás, folyószabályozás irányító, iskolaigazgató, ásatást folytató régész, múzeumigazgató, költő, fafaragó, festő, szobor restaurátor… De ha megkérdezték
tőle, minek tartja magát, azt vallotta: néptanító vagyok. Munkásságával kiérdemelte, hogy három teleülés választotta díszpolgárává: Boldog, Kicsind, Nagykökényes.
Ízig-vérig pedagógus, amit versbe is foglalt, s hitvallásként hirdet.
Szántó Lóránt Pedagógiai hitvallás című versét ajánlom az olvasók
figyelmébe.
Lantos Péter

Szántó Lóránt

Szántó Lóránt: Pedagógiai hitvallás
Hiszek a Tudásban, mint a fényességben,
Hiszek az Időnek végtelenségében.
Hiszek a Világban, hiszek az Anyagban,
Hiszem, hogy fényt gyújtok sok kis gyermekagyban.
Fényt gyújtok, mint annyi jó kolléga,
Mindig jót akarok, bár tévedek néha.
A szándékom tiszta, noha eredménye
Nem mindig hasonlít még az eszményképre.
Hiszem, hogy itt minden változik, alakul,
Hiszem, hogy az éjben a tudás fénye gyúl.
Hiszem, hogy az ember legszebb ékessége:

A Tudás, a Munka, melynek sosincs vége.
Világot formálni! – legnehezebb munka.
Óriási terhet vállaltunk magunkra.
Hiszek az Akarat nagy-nagy erejében,
És hiszek a Tudás végső győzelmében! HISZEK!
És nap mint nap e szerint is élek!
Felmérek! Tervezek! Alkotok! Remélek!
Hiszek minden Jóban!
Hiszek minden Szépben!
Hiszek az EMBEREK szent, nagy Győzelmében!
Nagykökényes, 1963. november 1.

Százéves díszpolgárt köszöntöttek Tolcsván
A százéves Kovács Béla Kolozs nyugalmazott tanár lett a BorsodAbaúj-Zemplén megyei Tolcsva legújabb díszpolgára. Az ünnepelt
pedagógusnak Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere
pedagógiai munkásságáért Apáczai-díjat adományozott, amelyet
június 4-én, vasárnap adott át a tolcsvai Szirmay-Waldbott kastélyban tartott ünnepségen.
A tárcavezető köszöntőjében arról beszélt, hogy az elmúlt száz
év időszaka alatt a magyar történelem tele volt veszteségekkel. Ám
ugyanígy túlélésekkel is – emelte ki –, hiszen az ország mindig felépítette, amit ellenségei leromboltak. Megfogalmazása szerint Kovács
Béla maga a történelem (élő időkapszula), élete annak példája, hogy
az egyén miként tudja életben tartani az országot hittel és odaadással,
azzal, hogy teszi a dolgát szülőként, pedagógusként…
Kovács Béla 1917. április 17-én született Tolcsván. Az elemi iskola
elvégzése után családi szálak révén került a gödöllői premontrei gimnáziumba. Teológiai és egyetemi tanulmányait befejezve 1941-ben,
Rozsnyón szentelték pappá, és elkezdett tanítani a premontrei rend
gödöllői iskolájában. Mivel az egyházi iskolákat államosították, a
szerzetestanári hivatását nem folytathatta. 1962-től Szegeden előbb a
Radnóti Miklós, majd a Ságvári Endre Gimnáziumban tanított francia
nyelvet. Tanárként számos franciaországi csereüdültetést és kulturális
kapcsolatot szervezett. Hatvanöt éves korában, 1982-ben ment nyugdíjba. A francia-magyar kapcsolatok elmélyítéséért a francia Becsületrend parancsnoki fokozatával tüntették ki kilencvenedik születésnapja
alkalmából. Szegedi aktív és nyugdíjas évei alatt rendszeresen segítségére volt francia, latin és teológiai tudásával Udvardy József, majd
Gyulay Endre megyéspüspököknek, sok évig egyházközségi képviselőtestületi elnöke volt a lakóhelye szerinti szegedi plébániának, valamint
latintanára a helyi hittudományi főiskola kispapjainak.
Az ünnepségen Csoma Ernő, Tolcsva polgármestere meghívására
vehettünk részt – Kovács Béla és családja. Jászfényszaru polgármestere
– Győriné Dr. Czeglédi Márta – megbízásából és meghívást kezdeményezve, bemutatkozó anyagot – érmét, reprezentatív kiadványt s a
népfőiskolánk részéről Zarándokúton a Jászságban c. könyvet adtunk

át Balog Zoltán emberi erőforrások miniszterének, Novák Katalin
EMMI család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkárának
és Tolcsva polgármesterének.
2017. április 21-én, pénteken Szegeden az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola dísztermében háromszáznál is többen – egykori tanítványok és kollégák, frankofon diplomaták is – köszöntötték

Fotó: Bartos Gyula
a 100 éves Kovács Bélát, a szegedi egyetem gyakorló gimnáziuma legendás francia-latin-magyar szakos tanárát. Levélben írt köszöntőt a
miniszterelnök és az igazságügyi miniszter, énekelt és zenélt a francia
nagykövet, verset mondott a klinikai orvos, emlékeit idézte az államtitkárként közismert egykori tanítvány, méltatta tanárát a pedagógussá
lett egykori diák.
Forrás: MTI; Magyar Kurír; SZTEinfo
Kovács Béláné Pető Magdolna
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A jászberényi Múzeumok éjszakája…
Az idei jászberényi Múzeumok, Galériák éjjel-nappal rendezvényt
2017. június 17-én szombaton tartották. Az egész napos program
második része a Hamza Múzeumban 15 és 17 óra között zajlott. Tar
Ildikó jászfényszarui lakos, képzőművész a textilszobrászat világába
kalauzolta az érdeklődőket. A bemutatott alkotások megtekintése
mellett nagy érdeklődés közepette alkottak a látogatókkal közös képeket paverpol technikával.
A rendezvénysorozat utolsó része 18 órakor, a Jász Múzeum és Városháza közös udvarán vette kezdetét. Hagyományosan a kisgyermekeknek szóló Kelepelő Bábcsoport műsorral nyitották a
programot. A Túl az Óperencián című műsor az operett
kedvelőit nyűgözte le, a két
Jászalsószentgyörgyről kikerült művész, Sallay Gabriella
és Laki Péter nagy sikert aratott.
A szokásoknak megfelelően az est nagy attrakciója
következet, melyet a már 9
éve működő és több rangos
elismerést is szerzett Jászsági
Hagyományőrző Egylet adott
elő. Az egylet vezetője, darabSzűcs Mihály Életleírása könyvből
jainak házi szerzője, rendezőeredeti
grafikai rajza Szűcs Mihály
je, a Jász Múzeum igazgatója
Hortiné dr. Bathó Edit az új és neje Berze Terézia. FÉBE-archívum
bemutató kapcsán a XIX. század közepére nyúlt vissza. A népi vígjáték témája egy jászfényszarui
nevezetes személyhez – a későbbi főbíróhoz – Szűcs Mihályhoz kötődik. A tartalom természetesen az akkori népi környezetbe, szokásokba,
néprajzi elemekbe lett „becsomagolva”. A történet alapját az 1892-ben
a szerző kiadásában Szűcs Mihály Életleírása és több utazásai és kalandjainak gyűjteménye című könyv szolgálta, melyet a Fényszaruiak
Baráti Egyesülete a millecentenárium évében hasonmás díszkiadásban, jelentős kutatásokkal kiegészítve 550 példányban jelentetett meg,
s amely tíz év alatt elfogyott.
A 70 perces népi játék – mely nem tudta felölelni a címszereplő életútját, csupán néhány elemét – 1861-ben játszódik. Szűcs Mihály ekkor 38 évesen községi belrendőr beosztást töltött be. A darabot előadó
hagyományőrző szereplők sok mosolyt, nevetést és tapsot váltottak ki
a nézőkből, jelezve, hogy profi előadókká váltak az évek során, valamit

a forgatókönyvíró Editke a korszakot szakszerűen jelenítette meg.
Játékuk alapján kiemelendő a Szűcs Mihályt alakító Mezei Balázs
Jászapátin élő egyleti tag, a feleségét Berze Teréziát játszó jászfényszarui
Misinkóné Palócz Erzsébet egyleti és FÉBE-tag, a Mámit, Szűcs Mihály anyósát megszemélyesítő Kalup Gyuláné előadása. A darabban
Fényszaruról Görbe Jánosné Amálka egyleti és FÉBE-tag is szerepel.
Két ízelítő és kedvcsináló a darabból: Szűcs Mihálynak a prágai utazáshoz sok pénz kell, ami a Máminak van, így hát fondorlatos módon
rá kellett beszélni az utazásra, no meg a 100 aranyat is meg kellett sze-

Apátyi sógorék, Szűcs Mihály, Mámika és Szűcs Mihályné
Fotó: Dobák Viktor
reznie. Hiszékeny emberek már akkor is voltak, így történt meg, hogy
Szűcs Mihály a Jászberénybe bevezető út hídjánál álló Szent Vendelszobor két kőbárányát (birkáját) is jó pénzért eladta.
Néhányunknak szerencsénk volt látni a premiert, de másoknak is
lesz lehetőségük városunkban megnézni az előadást. A Fényszaruiak
Baráti Egyesülete IV. alkalommal 2017. december 29-én (pénteken) rendhagyó módon – a 45 fős szereplő gárda miatt – a Petőfi
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében tartja a vacsorával egybekötött Óévbúcsúztató rendezvényét, amely egyben a 25
éves a város és a FÉBE nyitó rendezvénye is lesz. A színházterem
befogadó képessége lehetővé teszi, hogy sokan együtt megnézhetjük a
páratlan élményt adó előadást.
A szeptemberi lapszámban a részletekről, jelentkezési lehetőségről
tájékoztatjuk olvasóinkat.
Tóth Tibor

A kemence ünnepe

Kegye János · Fotó: FÉBE-archívum

A Fényszaruiak Baráti
Egyesülete kezdeményezésére és rendezésében, a Jászfényszaruért Alapítvány csatlakozásával 2017. augusztus
20-án (vasárnap) délután
15.00 órakor a Kiss József
Helytörténeti Gyűjteménynél (Somogyi Béla u. 24.) hetedik alkalommal rendezzük
meg a kemence ünnepét.
Az elmúlt évhez hasonlóan
Németh Ákos pékmester
és Víg Antal fűtőmester,
valamint segítőik közreműködésével bemutatjuk a hagyományos kenyérdagasztást
és sütést.
Az udvari kemencében sült
újkenyeret mindenki megkóstolhatja.

A szellemi táplálékról 15 óra 30 perctől Kegye János pánsípművész
és a színjátszók gondoskodnak.
Kegye János Budapesten született ikertestvérével, Kegye Attilával. Zenei tanulmányait 8 évesen kezdte. Először zongorázni tanult,
majd a gimnázium (Vörösmarty Gimnázium) alatt fuvolán, klarinéton, oboán és szaxofonon tanult. Elvégezte az OSZK zeneiskoláját,
majd felvették a Jazz Konzervatóriumba is. 1974-től aktívan zenélt
a Kisrákfogó együttesben, majd Panta Rhei (Debrecen) és a Hatszív
(Békéscsaba) együttesekben szaxofonozott.
A Spirál együttessel a Ki mit tud? 3. helyezettje lett, majd ezt követte a Kati és a Kerek Perec, a Corvina, Piramis és az Edda együttes.
1988-ban Németországban jelent meg első lemeze pánsíp játékával,
mely aranylemez lett. Mai napig aktív koncertmuzsikus. Fő hangszere
a pánsíp lett. Eddig 28 lemeze jelent meg, számtalan lemezen közreműködött, és szerte a világon árulják pánsípos lemezeit. Számos lemezbemutató turnéja volt Amerikában, Kínában, Ázsiában és európai
országokban.
A rendezvényt anyagilag a FÉBE és a Jászfényszaruért Alapítvány
támogatja.
Egy kellemes délutánra szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Tóth Tibor
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Gólya road show 2017

Sötétkamra

Hogyan kerül bála madzag a gólyafészekbe? Mik azok az éhségcsíkok? Mennyit nő a toll a fiókáknál egy nap alatt?
Június 17-én a városközponti és a Samsung melletti gólyafészkeknél
többek között a fenti kérdésekre is választ kaptak az odalátogatók. A
gólya road show keretében már évtizedek óta gyűrűzik a gólya fiókákat. A programhoz a Magyar Madártani Egyesület gödöllői helyi
csoportja a tavalyi évben csatlakozott, így városunkban is lehetőség
nyílt a gólyák testközelből való megismerésére.
A program során szó esett gyűrűzési technikákról, védekezési mechanizmusokról, ökológiai kérdésekről, majd a bátor és kíváncsi érdeklődők (akik idén a gyermekek voltak) megtekinthették a magasból
a gólyafészkeket egy emelőkocsi segítségével.
A főtéri fészekben (ahogy azt nap mint nap figyelemmel kísérhetjük) négy egészséges gólya várja a nagyvilággal való megismerkedést. A
Samsung melletti fészeknél két gólya közül az egyik bálamadzag okozta sérülés miatt ellátásra szorul, melyről a Sasközpont gondoskodik.
A show a Sasközpontban folytatódott, ahol lehetőség nyílt élőben
megismerkedni a központban panziózó madarakkal: parlagi sassal,
pusztai sassal, réti sassal, sérült gólyákkal, kerecsensólyommal és erdei
fülesbagoly fiókákkal.
Kép és szöveg: Bőti Szilvia

2017. 07. 06-án a fotószakkör résztvevői Glonczi Rudolf segítségével ismerkedtek a sötétkamra rejtelmeivel – régi filmek, képek előhívásával, nagyításával a művelődési házban.
Kép és szöveg: Dávid Ildikó

Még egy gondolat
a gyermeknaphoz

GOLF koncert

Június 18-án a 42 éves Golf együttes Pagoda koncertjével nyitotta
meg a nyári rendezvények sorát a Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Fotó: Glonczi Rudolf
Könyvtár.

Bronzérem strandfociban

A Lumina Cornu Egyesület produkciója várva várt üde és megunhatatlan színfoltja a városi gyermeknapjainknak. Nagyon sok gyermeket
vonz, megmozgat és tölt fel igazi mesebeli élményekkel.
Ez úton is szeretnénk megköszönni az egyesület tagjainak, hogy
együtt működtek velünk a gyermeknapi fesztiválunk színvonalassá és
felejthetetlenné tételében.
Palásthy Pál programfelelős
Fotó: Glonczi Rudolf

Gratulálunk a Jászfényszaru GWP Cservy strandfoci U-16 csapatának ehhez a kiváló teljesítményéhez. Bronzérem a két gyöngyösi csapat mögött! Szép volt fiúk!
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

ZSÁMBOKI BERTALAN

(1923–2016)
halálának 1. évfordulójára.
„Nélküled szomorú, üres a házunk,
Most sem hisszük el, hogy hiába várunk.
Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek,
Mi tiszta szívből szeretünk s nem feledünk Téged.”
Szerető feleséged: Etelka
Gyermekeid: Gabriella, Bertalan és unokáid
Debrecenben a római katolikus egyház szabályai szerint
gyászmisén vettünk végső búcsút

Hajcsik Béláné
Ocskó-Sós
Zsuzsannától

(1955–2017)
A képen, amellyel búcsúzok, 16 éves volt a barátnőm.
Győriné dr. Czeglédi Márta

Emlékezés

BOROS JOACHIMNÉ
TANCZIKÓ MÁRIA
halálának 20. évfordulójára és

BOROS JOACHIM
halálának másfél éves évfordulójára.

„Nevessetek és gondoljatok ránk,
Hiszen itt vagyunk veletek, csak az út másik oldalán.”

Szerető családjuk
Emlékezés

LANGÓ RUDOLF
halálának 6. évfordulójára.

„Hat esztendeje, hogy elmentél,
nekünk olyan, mintha ma is itt lennél.”

Szerető felesége és családja
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

SZÉNÁSI FERENC

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett édesanyám, nagymamánk és dédi

PETŐ FERENCNÉ
K. KOVÁCS ILONA

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

temetési szertartásán megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Megemlékezés

Farkas Martin

„Meghalt egy lélek, aki élni vágyott, egy áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, a Jóisten őrködjön pihenésed felett.”

Emléke szívünkben örökre megmarad.
A gyászoló család
Emlékezés

CZAKÓ THURÓCZY
ILDIKÓ KATALIN

halálának 1. évfordulójára.
Egy esztendeje, hogy elmentél, nekünk olyan,
mintha ma is itt lennél. Szívünkben tovább élsz.
Szerető családod

halálának ötödik évfordulójára.
„Szemünkben látjuk ragyogó mosolyodat,
Fülünkben halljuk vidám dalaidat,
Csínytetteid sora mosolyt csal arcunkra,
Örökké szeretünk, s nem feledünk soha.”

Szerető családod

Emlékezés

Jánosi
Erzsébet
(1965–1991)

Jánosi
József

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk,

(1963–2012)

gyászmiséjén részt vettek,
virágaikkal fájdalmunkban osztoztak.

Fehér László

PLUHÁR GYULA

„Mint csepp a tengerben, vagy mint egy homokszem,
Csak annyit érnek az évek az örökléthez mérten.”

„Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,
Nyugalmadat nem zavarja senki.
Annyira akartál élni, a betegséget legyőzni!
Búcsúztál volna, de erőd nem engedte,
Így szívünkben élsz mindörökre.”

Szerető család

A gyászoló család

(1951-2009)
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Falunapi tornagyőzelem Gáton
Csapatunkat a hajnali négyórás indulás és a négy és fél órás út sem
akadályozta meg a tornagyőzelem begyűjtésében, amelyet az előző két
esztendőben nem sikerült megszerezni. Részesei lehettünk a kétezres
évek hangulatát idéző gáti falunap programjainak, a pingpongbajnokságon a jászfényszarui Ifjúsági Iroda munkatársa különdíjban részesült.
Az idei évben az óvodáinkban összegyűjtött játékokkal segítettük
vendéglátóink igen nehéz körülmények között működő óvodáját, a
gyerekek nagy örömére. A település óvodájában minden bizonnyal a
legjobb helyen lesznek a játékok, és boldog pillanatokat okoznak majd
a gáti gyermekeknek. Ezennel szeretnénk megköszönni a gyűjtésben
résztvevő óvónők, szülők és gyermekek segítő közreműködését.
A fényszarui küldöttség névsora: Urbán Csaba, Illés Péter, Tanczikó
Attila, Csuka Tibor, Földvári János, Csépán Dániel, Cserháti László,
Tanczikó János, Illés Gergő.
Harmadik alkalommal kapott meghívást Jászfényszaru kárpátaljai testvértelepülése, Gát falunapi labdarúgó „Európa bajnokságára”, ahol az ukrajnai, szlovákiai és az anyaországi magyar csapatok
mérték össze erejüket.
Július 15-én érkeztünk meg testvérvárosunkba, ahol a már megszokott szeretettel fogadták küldöttségünket.

A torna végeredménye:

1. Jászfényszaru – 6 p
2. Gát – 3 p
3. Marcelháza – 0 p

Eredmények:

Gát-Jászfényszaru
Gát-Marcelháza
Marcelháza-Jászfényszaru

5-7
5-4
3-8

Házaspárok útja
A házaspárok útja
Óbudaváron, a Zánka és
Nagyvázsony közötti út
mellett fekvő településen
található. Itt áll a magyar
Schönstatt család által
építtetett kápolna és családképző központ.
Maga az út a kápolnától
induló és ide visszavezető
másfél km hosszú erdőnmezőn vezető ösvény,
mely 15 állomást érint.
Az egyes állomások a házasság fontos eseményeit,
feladatait, nehézségeit és
korszakait jelenítik meg.
A rajtuk látható, Ozsvári Imri grafikusművésznő által festett képek, a
szentírási idézetek, feladatok ösztönzést adnak arra, hogy a párok életük
egyes mérföldkövein elgondolkodjanak, és beszélgessenek egymással.

Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István u. 10. · Tel.: 70/224-4179
Szemvizsgálat minden szerdán 15.00-tól (bejelentkezés alapján).

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

Augusztusi akció!
Diákkedvezmény komplett szemüvegre: -30%
Napszemüvegek: -30 %
Fényre sötétedő lencse: -30 %
Multifokális lencse: -20%
Keret akció: -20%

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig

Emellett egy kísérőfüzet
segíti az elmélyülést –
Bíró László püspök ajánlásával –, amely minden
állomással kapcsolatban
egy rövid elmélkedést tartalmaz, és a családi életben fölmerült nehézségek
sikeres megoldáshoz nyújt
segítséget.
A házaspárok útját a
schönstatti családok imái
és áldozatai hordozzák,
hogy akik ezt az utat végigjárják, kapcsolatukban
megújuljanak, és házasságukban megerősödjenek.
Információ: iroda@schoenstatt.hu · 21/382-8558
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
Forrás: http://csaladok.schoenstatt.hu/Hazasparok-utja
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Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány

Apróhirdetés

ariar60@gmail.com · kutyasziv60@freemail.hu

Felújítandó családi ház

3000 HATVAN, Bercsényi u. 28. · Tel.: +36-20/248-0208, +36-30/781-4356

Szent László út 8. sz. alatt

MEGFELELŐ GAZDIK KERESTETNEK!!!
Troll

Kefír

Bukta

2 év körüli
kicsi testű
keverék kan,
kedves,
barátságos
Kitűnő jelző
kutya lehetne!

kistestű keverék
szuka, 1 év
körüli gyönyörű
szemekkel, ideális
társ gyerek vagy
felnőtt mellé akár
lakásban is.

1-2 év
körüli
puli kan,
kiváló
társ,
remek
házőrző.

közel 1400 m2 kerttel eladó.

Érdeklődni:
+36-70/356-7737 és +36-70/3646-645
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Óvodai beíratás
A GAMESZ értesíti a szülőket, hogy
az óvodai gyermekétkezésre a beíratás
augusztus 24-től kezdődik.
Automatikus átvezetés nincs!
Kedvezményre jogosító határozat
bemutatása a beíratásnál szükséges.

Felhívás lakossági fórumra
Jászfényszaru Város Önkormányzata
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
JÁSZFÉNYSZARU VÁROS
Településrendezési Eszközei
– Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat –
felülvizsgálatának véleményezési anyaga elkészült.
A dokumentáció a honlapon, illetve a Városháza II. emeletén a Főépítészi Irodában, ügyfélfogadási időben megtekinthető.
A tervvel kapcsolatosan észrevételeiket a Lakossági fórumon személyesen vagy jelen felhívástól számítva a Lakossági Fórum időpontját
követően még 8 napig Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester as�szonynak címezve tehetik meg:
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.

A fenti témában a Lakossági Fórum helyszíne és időpontja Jászfényszaru, 2017. augusztus 02. szerda 17.00 Városháza Díszterem.
Véleményüket, észrevételeiket, segítő közreműködésüket előre is köszönöm.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Programajánló
Augusztus
1-7.		 Kézilabda edzőtábor – Matécsa László
7-13.		 Hittanos tábor
9-13.		 Csángó fesztivál Jászberény
13-20.		 Fény napok és fesztivál
13.		 Díjugrató verseny a lovas pályán
14-16.		 Fény tábor – elszármazott és helyi gyermekek tábora
15.		 Nagyboldogasszony ünnepe a templomban
15-20.		 Testvérvárosi találkozó és angol tábor programjai
17-18.		 Fény ifjúsági találkozó koncertekkel
19.		 Városi ünnepség programjai
19. 20:00 Magna Cum Laude koncert, tűzijáték
Szent István király ünnepe – szentmise a templomban
20.		
20. 15:00 Kemence ünnepe
26.		 Lóbarát egyesületi nap, tájékozódási verseny
26-27.		 Lumina Larp tábor a Vadászháznál
26.		 1 Úton Mária zarándoklat
31.		 Veni Sancte – tanévnyitó szentmise
Időszaki kiállítások
· Maldrik Gábor tűzzománc kiállítása a Régi Kaszinó étteremben
· Zene és képzőművészet – az általános iskola rajzpályázatának kiállítása
a művelődési házban
· A IV. Jászfényszarui Művésztelep kiállítása a Régi Kaszinó étteremben
augusztus 19-től

Állandó kiállítások
· Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház)
· Jézus és a 12 apostol – Penczner Pál 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!
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