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XXIV. JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ – PROGRAMTERVEZET
A redemptio tiszteletére (Jászfényszaru, 2018. június 28. – július 1.)
Június 28. csütörtök – „ráhangolódás”
17:00 Kiállítás a Jászfényszarun talált leletekből
		 – megnyitó Jászberényben a Jász Múzeumban
Június 29. péntek
15:00 A XXIV. Jász Világtalálkozó ünnepélyes megnyitója
		 a Kis színpadon (Szent Erzsébet Közösségi Ház mögött)
			 · a régi parókia ünnepélyes átadása
			 · kiállítások megnyitása, megtekintése:
A régi parókia ad otthont a Jászfényszaru egyháztörténetének emlékeiből, Szabó Imrefia Béla művész érmeiből és Bedekovich Lőrinc
térképmásolataiból összeállított kiállításoknak.
A Szent Erzsébet Közösségi Ház is megnyitja kapuit, további kiállítások helyszíne lesz, többek között Penczner Pál festőművész festményeit láthatják itt.
A Városháza is kiállítások színtere lesz: – huszár hagyományőrzés
bemutatása képekben, – Jász viselet régen és ma, – „25 éves a város”
fotóválogatás.
A Régi Kaszinó étterem a vendéglátáson túl a Művésztelep válogatott alkotásainak ad otthont.
Vendégek fogadása a Régi Kaszinó étteremben.
18:00 Hagyományok nyomában, Cigány kérető bemutatása
		 a Petőfi Sándor Művelődési ház és Könyvtár nagytermében
Június 30. szombat – a központi ünnepség programja
8:00 Delegációk és vendégek fogadása a Régi Kaszinó étteremben
9:00 Ünnepi szentmise
		 Jász települések díszes felvonulása
		 Díszünnepség a Főtéren
		 Vendégek köszöntése
		 Győriné dr. Czeglédi Márta Jászfényszaru polgármestere
		 Köszöntő beszédek
		 Jászságért díj átadása
		 Ézsiás Barnabás jászkapitány beiktatása
13:30 Jó ebédhez szól a nóta a Pagodában
		Ebéd
14:00 (19:00-ig) IV. Béla udvar a közösségi ház mögötti
		 füves területen, történelmi játékok,
		 szórakoztató programok, gyermekfoglalkozások
14:30 Jász kultúra I. rész
		 Jász települések művészeti csoportjainak műsora
		 a Kis színpadon
17:00 Dűvő zenekar koncertje
		„Bajuszmustra”

19:00
20:30
22:00
		
		

Rúzsa Magdi koncertje a főtéri Nagy színpadon
Cozombolis koncert a Kis színpadon
Tűzijáték
Éjszakai fogathajtó verseny veszi kezdetét
a Lovaspályán (Pipacs út)

Július 1. vasárnap
A vasárnapi események a Virtusvetélkedő kivételével a Lovaspályán
kerülnek megrendezésre
8:00
9:00
9:00
9:00
10:00
10:00
12:00
		
13:00
14:00
		
14:00
14:30
19:00
		
		

Gyülekező
Virtusvetélkedő a Lehel-tónál
Főzőverseny
Fogathajtó verseny
Veterán járművek találkozója
Jászok a kultúrában II. rész
Ebéd
Redemptiós szelet – sütőverseny amatőröknek
Eredményhirdetések
XXIV. Jász Világtalálkozó záróünnepsége, staféta átadása
Lukácsi György Jászkisér polgármesterének
(20:00-ig) Virtuspálya – egyéni próbák a Lehel-tónál
Veterán járművek felvonulása a város utcáin
Helyi zenekarok koncertje a főtéren
Jáger János és barátai
Golf Együttes stb.

A rendezvény kísérő programjai szombaton és vasárnap:
· Városnéző kisvonat, amely az egyes helyszínek között
szállítja a vendégeket.
· Ízek utcája – „Ízes utcza”
· Mesterségek utcája – „Céhbeli utcza”
· Jász települések bemutatkozó standja – „Falvak, városok a Jász
ságbul”
· Jászfényszaru tortája – profi cukrászverseny
· Kirakodóvásár
Rendező:
JÁSZFÉNYSZARU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Társrendező:
JÁSZOK EGYESÜLETE
A részletes programokról
következő lapszámainkban is tájékoztatjuk Önöket.
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

dr. Voller Erika
jegyző
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2018. március hónapban két alkalommal
megtartott ülésein hozott döntésekről az alábbiakban nyújtok
összefoglalót az érdeklődő olvasóknak.
2018. március 7.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján döntöttek:
· a „Ráépülő mezőgazdasági startmunka program Jász
fény
szarun” című, 2018. évi járási startmunka mintaprogramban
agrofólia, munkaruha és egyéni védőeszköz, valamint
műtrágya és növényvédőszer beszerzéséhez ajánlattevő
vállalkozások kijelöléséről;
· a Jászfényszaru 1191/7. hrsz.-ú ingatlanon 350 méter
hosszban út felújítási tervének, árazott és árazatlan tervezői
költségvetésének elkészítésére ajánlattevők kijelöléséről;
· a 32-es és a 3106-os közutak csatlakozásában lévő
körforgalomban további lecsatlakozás, kapcsolódó szerviz
út engedélyes és kiviteli terveinek, a feltárt terület teljes
közműellátására vonatkozó kiviteli tervének elkészítéséhez
ajánlattevők kijelöléséről.
Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján megválasztotta a 2018.
április 8-i országgyűlési képviselő választásokat Jászfényszaru
településen lebonyolító szavazatszámláló bizottságok tagjait és
póttagjait.
A képviselő-testület döntött a 05/216. hrsz.-ú útszakasz belte
rületbe vonásáról.
Az elbontott óvoda udvaráról az udvari játékok elszállítására
elfogadta a Szilas Kft. által benyújtott árajánlatban foglalt bruttó
368.300 forint összeget, és a 2018. évi költségvetésében elkülönítette.
A testület a Jászfényszaru Somogyi u. 24. szám alatti Kiss József
Helytörténeti Gyűjtemény, Tájház épületének további felújítási
munkáira az Ép-Ért-Terv Bt. által benyújtott árajánlatban foglalt
237.903 forint összeget elfogadta, és a 2018 évi költségvetésében
elkülönítette. Egyben felhatalmazta a polgármestert a szerződés meg
kötésére.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy Jászfényszaru a közvilágítás menetrendjén nem kíván vál
toztatni. Megvizsgálja a módosítás szükségességét, a közvilágítás beés kikapcsolási időtartamát, és amennyiben indokoltnak tartja, újból
napirendre tűzi az előterjesztést.
A képviselő-testület Pusztamonostor Község Önkormányzatát
100.000 forinttal támogatta a Pusztamonostoriak Baráti Egyesü
lete által szervezendő művésztábor lebonyolításához.
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete meg
tárgyalta a KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Konzorcium „Közép- és
Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés
5. (KKMO 5)” nevű projekt Konzorciumi Együttműködési
Megállapodás 2. számú módosítása 1., 2. és 3. mellékleteinek
Jászfényszarut és Pusztamonostort érintő változásait, és támogatta
annak javításait. Egyben felhatalmazta Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármestert a Konzorciumi Együttműködési Megál
lapodás javított mellékletének aláírására.
Megtárgyalták a Jászfényszaru Szennyvízelvezetési Agglomerációs
Társulás 2018. évi költségvetését, és azt a mellékletekkel együtt el
fogadásra javasolták a Társulási tanácsnak 549.228 Ft bevételi, illetve
kiadási főösszegekkel.
Pályázó hiányában döntöttek a Deák Ferenc utca 1/A 3. és 5.
szám alatti bérlakás pályázati felhívásának eredménytelenné nyil
vánításáról.
Zárt ülésen határoztak a Jászfényszaru Bajza u. 25. sz. (226. hrsz.)
alatti ingatlan, valamint a 05/129. hrsz.-ú külterületi ingatlan
adásvételéről.
2018. március 28.
Első napirendként a Civil szervezetek 2017. évi támogatásának
elszámolásáról döntöttek, mely szerint Jászfényszaru Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek 2017. évi

támogatásának felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi
beszámolókat elfogadta. A testület egyben hozzájárult, hogy a
2017. évben fel nem használt támogatásokat az érintett civil
szervezetek 2018-ban felhasználhassák.
Az elszámolások elfogadását követően a civil szervezetek pályázatait
megtárgyalva döntöttek a civil szervezetek 2018. évi támogatásáról.
/Ezt a határozatot külön részletesen is közzé tesszük az újság
hasábjain./
A IV. Béla Általános iskola részére nyújtott támogatások
elszámolási határidejét 2018. december 31-ig meghosszabbították.
A „Javíts, hogy jutalmazhassanak” pályázatra – az igyekvő, fejlődő
gyerekek jutalmazására 2018. évben 3.000.000 Ft keretösszeget
biztosított.
A képviselő-testület a Római Katolikus Egyházközség temető
fenntartása tárgyában úgy döntött, hogy közfeladatai ellátására az
Egyházközséget 1.600.000 forinttal támogatja, melynek összegét a
2018. évi költségvetéséből biztosítja.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztései alapján:
· jóváhagyták az Óvoda II. ütem –Tanuszoda építésére vonatkozó
ajánlattételi felhívást, és a közbeszerzési eljárás megindításaként
kijelölte a meghívandó ajánlattevő vállalkozásokat;
· kijelölték a „Háromcsoportos bölcsőde építése Jászfényszarun”
című TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 azonosító számú pályázat
keretében a játékok beszerzéséhez, valamint a bútor és egyéb
eszközök beszerzéséhez az ajánlattevőket;
· kijelölték a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
épületében a lift beépítéséhez, valamint a liftakna és a hozzá
kapcsolódó tartószerkezetek tervezésére és az engedélyezési eljárás
lebonyolítására az ajánlattevő tervezőket;
· kijelölték a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár épü
letében a gépésztervező és fűtési rendszer és légcserélő rendszer
tervező ajánlattevőit;
· kijelölték a TOP-3.2.1-15 számú önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése pályázat építés közbeszerzés minő
ségbiztosításának ellenőrzéséhez az ajánlattevőket;
· kijelölték a TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008 számú, Jászfény
szaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával
1. ütem című projekt keretében környezeti állapotfelmérés,
nyomon követés és jelentés elkészítéséhez az ajánlattevőket;
· kijelölték a TOP-321-16-JN1-2016-00075 jelű, az „Önkor
mányzati épületek energetikai korszerűsítése Jászfényszarun”
című projekt keretében óvodaépület energiaigényének alá
támasztásához, valamint az energia audit elkészítéséhez az
ajánlattevőket,
· nyertes ajánlattevőnek választották a Jászfényszaru 1191/7.
hrsz.-ú ingatlanon 350 méter hosszban út felújítási tervének,
árazott és árazatlan tervezői költségvetésének elkészítésére az
EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t az ajánlatában szereplő
bruttó 603.250 Ft elfogadásával. A képviselő-testület egyben
felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy
a tervezői feladat elvégzésére a szerződést kösse meg;
· nyertes ajánlattevőnek választották a „Ráépülő mezőgazdasági
startmunka program Jászfényszarun” című, 2018. évi járási
startmunka mintaprogramban munkaruha és egyéni védő
eszköz beszerzésére a Molnár és Társa Kft.-t az ajánlatában
szereplő bruttó 629.429 Ft elfogadásával. A képviselő-testület
felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert a szerződés
megkötésére;·
· nyertes ajánlattevőnek választották a „Ráépülő mezőgazdasági
startmunka program Jászfényszarun” című, 2018. évi járási
startmunka mintaprogramban műtrágya és növényvédőszer
beszerzésére CHEMICAL-SEED Kft.-t az ajánlatában szereplő
bruttó 2.710.611 Ft figyelembe vételével. A képviselő-testület
felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, hogy
gondoskodjék a szerződés megkötéséről;
· nyertes ajánlattevőnek választották a „Ráépülő mezőgazdasági
startmunka program Jászfényszarun” című, 2018. évi járási start(folytatás a 3. oldalon)
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 2. oldalról)
munka mintaprogramban agrofólia beszerzésére Agrolfolker Kft.-t az ajánlatában szereplő bruttó 103.135 Ft figyelembe
vételével.
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár magasabb vezetői
megbízásának ellátására kiírt pályázattal kapcsolatban a beérkező
pályázatok véleményezésére, a pályázók meghallgatására létrehozták
a szakértői bizottságot, és a pályázat sikeres lezárásáig megbízást
adtak az intézményvezetőjének.
Rendeletet alkottak a helyi egyházi, civil és közfeladatokat ellátó
más szervezetek támogatásáról.
Határozatot hoztak Jászfényszaru óvodai felvételi körzethatárainak
megállapításáról, mely alapján Jászfényszaru város teljes közigazgatási
területén egy köznevelési intézmény, a Jászfényszarui Napfény
Óvoda (székhelye: 5126 Jászfényszaru, Kossuth L. u. 4.) látja el az
óvodai nevelési feladatokat.
Elfogadták Jászfényszaru Város Közbiztonsági Koncepcióját és
Bűnmegelőzési Stratégiáját.
Jászfényszaru Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a 2018.
évi járási startmunka mezőgazdasági mintaprogram keretében 31
fő foglalkoztatására. A képviselő-testület a program végrehajtásához
az előző évi 965.770 Ft bevétel visszaforgatását engedélyezte,
továbbá 4.038.030 Ft saját forrást biztosított a 2018. évi költségvetés
terhére.
A képviselő-testület döntött a helyi klímastratégiák kidolgozásáról,
valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című,
KEHOP-1.2.1 kódszámú felhívásra támogatási kérelem benyúj
tásáról, kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának, és a
kapcsolódó beszerzések lefolytatásának; valamint nyertesség esetén a
Támogatási Szerződés megkötésének, a megvalósítási időszak beszer
zéseinek lebonyolításának, továbbá a konzorciumi szerződés esetleges
változásait illető ügyek kezelésének jóváhagyásáról. A képviselőtestület felhatalmazta Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert
arra, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket
konzorciumvezetőként megtegye.
A képviselő-testület visszavonta a Nemzeti Ovi-Sport Program
keretében sportpálya kialakításához az Ovi-Sport Közhasznú
Alapítvánnyal támogatási szerződés megkötésére, fejlesztési
támogatás biztosítására hozott 62/2018. (II. 21.) határozatát.
Jászfényszaru Város Önkormányzata nem kíván részt venni a
2017/2018-as TAO évben a Nemzeti Ovi-Sport Programban.
A képviselő-testület a gyermeknap előtti jótékonysági ruha
osztásra a Johannita Segítő Szolgálat önkormányzat számára törté
nő átadásához kötődő németországi szállítási költségét bruttó
381.000 Ft keretösszegben biztosította az önkormányzat 2018.
évi költségvetéséből.
Döntöttek a Szabadság út 3. szám alatti üzlethelyiség bérbe
adásáról, és felhatalmazták a polgármestert a bérleti szerződés meg
kötésére.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
település belterületén található kanadai nyárfákat ki kell vágni.
Felkérték a Gamesz-t, hogy 10 éves ütemezéssel vágja ki a fákat,
helyettük pedig másfajta fákat ültessenek. A fák kivágását lehetőleg
olyan időszakban kell végezni, mikor kiosztással májusfaként is
hasznosítható, nem csak tűzifaként. 2018-ban a Huszár utcai zápor
tározónál (Boros-tó) lévő 3 db nyárfa kivágását és pótlását meg kell
megvalósítani.
A képviselő-testület a Jászfényszaru, Deák F. u. 1/A 3. számú lakást
szolgálati jelleggel bérbeadta. A bérleti jogviszony időtartamát a
képviselő-testület 5 évben határozta meg.
A testület felkérte a Közbeszerzési Bíráló Bizottságot, hogy készítse
elő a Jászfényszaru, Szent István út 18. szám alatt lévő rendőrőrs
épületének felújítására vonatkozó műszaki tartalmat, a korábban
kijelölt ajánlattevőktől kérje be az ajánlatokat.
Zárt ülésen döntöttek a vételre felajánlott ingatlanok tárgyában
benyújtott kérelmekről.
A képviselő-testület megvásárolta a Takarékszövetkezet telkének
megosztásából keletkezett, 2161/2. hrsz.-ú 420 m2-es ingatlant,

5000 Ft/m2 áron, és egyben felhatalmazta a polgármestert a szerződés
aláírására.
Elbíráltak egy bérleti jogviszony meghosszabbítására irányuló
kérelmet, és a bérlő kérelmének helyt adva, változatlan feltételek mellett
a lakásbérleti jogviszonyát 2018. április 30-ig meghosszabbították.
Határozatot hoztak külterületi ingatlan haszonbérbe adásáról,
valamint egy külterületi ingatlan megosztásáról.
Dr. Voller Erika jegyző

Interjú Lee Chun Jae-vel,
a Samsung Electronics Magyar Zrt.
elnökével
Tavaly év végén érkezett Magyarországra. Járt már itt korábban is?
Hogy tetszik Önnek a magyarországi élet?
Először is szeretnék köszö
netet mondani minden mun
kavállalónknak a kellemes fo
gadtatásért.
Az SEH-P létrejötte óta már
volt szerencsém pár üzleti
út alkalmával ellátogatni
Magyarországra, amelyet egy
nagyon barátságos és vonzó
országnak gondolok.
A Globális irányításért felelős
csoport vezetőjeként rájöttem,
hogy ez a jászfényszarui gyár
kiemelkedő jelentőséggel bír
a leányvállalatok között. Úgy
gondolom, hogy az itteni mun
ka
vállalók tenni akarása és
pozitív hozzáállása példaértékű.
Milyen első benyomás alakult ki Önben a vállalatunkról? Van olyan
dolog, amiről úgy vélekedik, hogy mindenképp változtatnunk kell?
A jászfényszarui gyár már csaknem 30 évre visszamenő történelemmel
és rutinnal rendelkező lányvállalat. Az eddigi sikerek a folyamatos
tenni akarásnak és a megfelelő atmoszférának voltak köszönhetők,
de a korral haladva nekünk is lépést kell tartanunk a technológiai
vívmányokkal. Fokozatosan elkezdődik a termelés automatizálását
segítő eszközök beszerzése, az új folyamatok bevezetése, és egy innovatív
környezet kialakítása. Hiszek benne, hogy ezekkel a változásokkal a
piacra kikerülő termékeink a legmagasabb elvárásoknak is meg tudnak
majd felelni.
Az év eleji időszak a főszezonra való felkészülésről szól. Mondana
néhány szót arról, hogy milyen, akár termékeket, akár termelési
területeket érintő változások várhatók a közeljövőben?
A termékek előállításának tekintetében újfajta szabályozásokra,
modellváltozásokat érintő folyamatváltoztatások bevezetésére lehet
számítani. Az új modelleket illetően ebben az évben a kiváló minőség
biztosítása lesz a fő feladat, amely kiterjed minden velünk részt
vevő vállalatra is. Ha a közvetlen termelési folyamatokban résztvevő
munkavállalók és a rendszereket, termelési folyamatokat irányító
munkavállalók összefognak, és közösen alkalmazkodnak a felmerülő
változásokhoz, akkor úgy gondolom, hogy a munkafolyamatok
minősége pozitív irányban fog változni.
Végezetül mit üzen a munkavállalóknak?
Tudom, hogy a termelési folyamatok során sok kihívással és feladattal
szembesülhetünk. Amikor egy problémát végre megoldunk, akkor
találkozunk egy következővel. Úgy gondolom, hogy az akadályokat
közösen kell leküzdenünk, így amellett, hogy a folyamatok töké
letesítésre kerülnek, kellemes munkakörnyezetet teremthetünk. Meg
tanulunk bízni egymásban, és segít megérteni, hogy valójában milyen
fontos feladatot végzünk.
Kívánok Önöknek boldogságot és egészséget a ránk váró minden
napok során!
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Jászfényszaru Város Önkormányzata
civil szervezetek 2018. évi támogatásáról
98/2018. (III. 28.) képviselő-testületi határozat
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a táblázatban szereplő civil szervezetek részére
az alábbi támogatásokat állapítja meg 2018. évre:
Szervezet
Támogatás célja
		

Javasolt
támogatás (Ft)

FÉBE
FÉBE
FÉBE

2018. évi működési kiadások és programok
Ismerd meg hazánkat és ausztriai kirándulás
Városi Vöröskereszt

1 000 000
300 000
80 000

Iglice
Iglice
Iglice
Iglice
Iglice
Iglice

„Jászkunsági gyerek vagyok” megyei művészeti szemle döntő
Fesztiválokon való részvételre
külkapcsolatokra 2018 – lengyelországi utazás
XXIV. Jászok világtalálkozója, zenekar költsége, egyéb
családi és közösségi programok, zenekari költség, egyéb
viseletek készíttetésére

420 000
230 000
350 000
150 000
100 000
1 500 000

IV. Béla Kat. Ált. Isk.
IV. Béla Kat. Ált. Isk.
IV. Béla Kat. Ált. Isk.

osztálykirándulásokra
Napközis tábor (pénzügyi bonyolító: FÉBE)
VI. Virgonc tábor (pénzügyi bonyolító: FÉBE)

1 150 000
250 000
1 500 000

BLNT
BLNT
BLNT
BLNT
BLNT

2018. évi működés és programok
Nemzetközi partnertalálkozó
Fotóműhely
drámapedagógiai műhely tábor Jászfényszaru
drámapedagógiai műhely működés, programok

500 000
200 000
200 000
400 000
50 000

Művelődési ház
Művelődési ház
Művelődési ház
Művelődési ház

Vakok és gyengénlátók Egyesülete
Őszikék nyugdíjasklub
Yakuzák – eszközök vásárlása, tábor, versenyeztetés
Jackson tánccsoport – fellépő ruhák

80 000
150 000
350 000
100 000

Tűzoltó Egyesület

2018. évi működésre, eszközbeszerzés, üzemanyag, tanfolyam költségei

Penczner Pál Alapítvány
Penczner Pál Alapítvány
Penczner Pál Alapítvány

tábor
2018. évi működési kiadások
Művésztelep

Jász Vadásztársaság

2018. évi működésre

3 500 000

Jászfényszarui Vadásztársaság

2018. évi működésre

800 000

Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia
Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia
Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia
Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia

Pünkösdi egyházközségi nap
hittanos napközis tábor
hittanos nyári tábor és Szentkúti zarándoklat
nyitott templomok napja – Ars Sacra Fesztiválhoz kapcsolódás

100 000
250 000
900 000
100 000

Városi Polgárőrség

2018. évi működésre

Színjátszók Baráti Köre Egyesület
Színjátszók Baráti Köre Egyesület

2018. évi működési kiadások és programok
2018. évi külkapcsolatok

Ló-Barát Egyesület

fogathajtó verseny és a díjugrató verseny megrendezésére

Fiatal Romák Jászfényszarui Szervezete

2018. évi programokra, működésre

300 000

Szilágyi Erzsébet Nőegylet

2018. évi programokra

200 000

Rendőrkapitányság

Túlóra, jutalmazás

Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa
Sportegyesület
Sportegyesület
Sportegyesület
Sportegyesület

1 200 000
300 000
100 000
600 000

2 000 000
300 000
400 000
5 500 000

1 400 000
150 000

kézilabda-szakosztály pályázatból nem támogatható költségeire
birkózók – utazási támogatás
bocsa – versenyzési támogatás
labdarúgás és pályafenntartás, üzemeltetés

Összesen:		

2 300 000
200 000
100 000
10 800 000
40 560 000
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Újabb elismerést kapott Jászfényszaru Ipari Parkja
A nemzetgazdasági miniszter döntése értelmében Tudományos
és Technológiai Park címet viselhet 2018. február 22. napjától az
idén 20 éves jubileumát ünneplő Ipari Park.
Március 23-án a Városháza dísztermében az Ipari Parkba betelepült cégek részvételével ünnepélyes keretek között adták át az
erről szóló tanúsítványokat a csatlakozó vállalkozások számára.

A meghívott vendégeket és előadókat Győriné dr. Czeglédi Márta,
Jászfényszaru város polgármestere köszöntötte. Kiemelte, hogy mára
már több mint három és félezer ember életére van kihatással a város
ipari parkja. Felidézte az ipari park létrehozásának kezdeti lépéseit,
beszélt a további infrastruktúrafejlesztésről, a szakképzésről, valamint
az önkormányzat nyújtotta letelepedést ösztönző támogatásról. A humán infrastruktúrafejlesztések közül kiemelte az újonnan átadott óvodát és a készülő bölcsődét.
„Köszönöm a város lakóinak hozzáállását és támogatását, a türelmet,
melyet akkor tanúsítottak, amikor még földutakon jártunk, de mi már
gazdaságot fejlesztettünk. Az itt élők megértése kellett a közösen elért
eredményeinkhez” – zárta köszöntőjét a polgármester asszony.
Pomázi Gyula, iparstratégiáért és gazdaságszabályozásért felelős helyettes államtitkár gratulálva az eltelt húsz év munkájához és eredményeihez, a Tudományos és Technológia Parkok fontosságáról beszélt,
hangsúlyozva a tudást, a hozzáadott értéket és az innovációt. Kiemelte
az innovatív ipar létrehozásához szükséges együttgondolkodás fontosságát, hogy az ipari parkban működő vállalkozások ne versenytársai
legyenek egymásnak, hanem hatékonyan együttműködő partnerei.
Pócs János országgyűlési képviselő is a szemléletváltás fontosságáról
beszélt, melyben a jászsági, jászfényszarui vállalkozók mindig élenjártak, példát mutattak. „Minden, amit a Jászságban elértünk, az az
Önök érdeme. Az Önök tiszteletéről kell, hogy szóljon. Köszönöm az
Önök munkáját. Szenvedély, kreativitás jellemzi a jászsági vállalkozókat, mint a főnixmadár úgy újulnak meg” – mondta az országgyűlési
képviselő.
Versegi László, az Ipari
Centrum Kft. ügyvezetője a
húszéves ipari park múltjáról, jelenéről és terveiről beszélt. Elmondta, hogy 18 cég
csatlakozott a mostani Tudományos és Technológiai Park
kezdeményezéshez. Felidézte
az 1998-as év fontosabb eseményeit, szólt a húsz év alatt
történt jelentősebb változásokról. Eredményesnek értékelte az eltelt időszak munkáját, hiszen folyamatos volt a
fejlesztés és a fejlődés, a közös
gondolkodás és együttműködés a vállalkozások számára
vonzó körülményeket teremtett. A tervek között említette az újabb infrastruktúrafejlesztéseket, az
inkubátorházat, valamint a cégek javaslatai alapján kialakítandó rendezvényközpontot.

A megnyitó beszédeket követően a Város Önkormányzata és az Ipari
Centrum Kft. 2017. évben benyújtott, „Tudományos és Technológiai
Park” elnevezésű pályázathoz csatlakozó 18 vállalkozás részére Pomázi
Gyula helyettes államtitkár átadta a tanúsítványokat.
Ezt követően az innovációról, a Tudományos és Technológiai Parkok
és egyetemek kapcsolatáról, illetve magyarországi helyzetéről hallhattak előadásokat a részvevők.

A kormány 1996-ban kezdte meg az ipari park program előkészítését.
A gazdasági miniszter 1997-ben írta ki rá az első pályázatot. Jászfényszaru elsők között szerezte meg az ipari park címet.
1997-ben 28, 1998-ban 75 ipari park létesült. Jelenleg a 200 ipari
park közül 12 rendelkezik Tudományos és Technológiai Park címmel.
-bzs-

Inkubátorház

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 2017. 05. 15-én támogatási kérelmet adott be Inkubátorház létesítésére, amely pozitív elbírálást kapott. A tervek szerint 2019 végére készül el az épület. Az Inkubátorház
szolgáltatásait kezdő és fiatal vállalkozások vehetik igénybe.
A rendelkezésre álló keret összege: 299.951.377 Ft.
Szöveg: Futó Ágnes
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Gólyák, pézsmajérce,
Kalapgyári-tavak,
bivalyok
Fotó: Illés Gergő
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ISKOLAI HÍREK
Versenyek biológiából

Lelki nap március 28.
Iskolánk ebben a tanévben immár második alkalommal rendezte
meg a lelki napot, melynek célja, hogy ebben a rohanó világunkban
elcsendesedjünk, és lelkünket kitakarítsuk a szentgyónás szentségével.
Akik nem tehetik, azoknak pedig próbált segíteni Baranyák Béla atya,
tiszafüredi plébános a KET-módszer segítségével. Vendégünk volt továbbá Juhászné Simon Aranka és férje Juhász Zoltán, akik tanúság
tételükkel megtérésük történetét mesélték el. A házaspár élményét
karizmatikus dalok formájában le is írta. (Zöld könyv) Aranka a dalok
szövegét, Zoltán a zenéjét szerzi, amelyeket szívesen énekelnek. Minden dal az életükhöz kapcsolódik, egy-egy tanúságtétel. A közös szentmise, éneklések és előadások hívták fel figyelmünket Isten jóságára és
irgalmára. Remélem, még többször találkozhatunk velük.
„Nekem nincs más rajtad kívül Jézus, életem forrása vagy. Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal dicsérlek Uram.”
Sándorné Tóth Éva kántor, hitoktató

A Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny megyei döntője 2018. 04. 13-án volt Szolnokon. Iskolánkat két
tanuló képviselte, mert az iskolai fordulót ők nyerték meg.
A megyei versenyen:
Nagy Tímea Zsóka (5. a) a 3. helyen,
Rácz Áron (5. a) a 4. helyen végzett.
A Herman Ottó Kárpát-medencei biológia verseny megyei döntője 2018. 04. 14-én került megrendezésre. Ezen is két tanuló képviselte az iskolánkat, mert az iskolai fordulót ők nyerték meg.
A megyei versenyen:
Mészáros Hanna Zorka (7. c) az 5. helyen,
Penczner Tamás (7. c) a 11. helyen végzett.
Gratulálok a szép teljesítményeikhez!
Kép és szöveg: Tóth Sándorné

Hulladékgyűjtés 2018. tavasz

Színházban jártunk

2018. április 14-én este a Pesti Magyar Színházban 40 fős társaságunk, gyerekek és felnőttek nézte meg a SunCity- a Holnap Tali! című
musicalt. A fiatalos, lendületes, kicsit romantikus, de izgalmakkal teli
darab után a főszereplőkkel találkozhattunk. Egy gyors játékban pólót
nyerhettek a gyerekek, valamint lehetőség nyílt aláírások gyűjtésére
és szelfikészítésre is. A hangulat fergeteges volt, ismét maradandó élménnyel gazdagodtunk!
Kép és Szöveg: Mészárosné Dobák Ildikó

Megyei eredmények kémiából

A Diákönkormányzat április 13–14-én tartotta a tavaszi hulladékgyűjtést. A befolyt összeget versenyek rendezésére, díjazására, programok szervezésére és jutalmazásra fordítjuk. Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult munkájával, segítségével a hulladékgyűjtés
eredményességéhez. 
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

A 2017/18-as tanévben 2018. március 23-án Szolnokon a MTT
megrendezte a Hevesy György Kárpát-medencei kémia verseny megyei döntőjét, melyen előzetes teljesítményük alapján három tanulónk vett részt. A versenyre 20 tanuló nevezett, és nagyon szoros pontszámok alakultak ki. Diákjaink eredményei:
Víg Hanna: 3. helyezés
Kotán Eszter és Mészáros Réka holtversenyben 7. helyezést értek el.
Teljesítményükhöz gratulálunk!
Felkészítőjük: Mészárosné Dobák Ildikó
Kép és szöveg: Mészárosné Dobák Ildikó
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ISKOLAI HÍREK
Víz, víz, víz…
„Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben:
maga az élet vagy.” (Saint-Exupéry)

„Lehet, hogy neked van, de másnak nem biztos. Ne legyél önző, ne
pocsékolj, hadd legyen a többieknek is!”
Berze Anna
„Olyan vagy, mint a víz: elszáradok nélküled.”
Szilágyi Dominik
„Létfontosságú, mert az emberiség kihalna nélküle.”
Bali Szabolcs
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Mátyás király rajzokon

Március 22-én a víz világnapjára az iskolarádióban és egy kiállítással
emlékeztünk. Berze Anna diákpolgármester és Harangozó Anett diákpolgármester-helyettes a sulirádióban olvasta fel a témában a legfontosabb tudnivalókat, majd a 8/1-es csoport tagjai mondták el társaiknak
gondolataikat, miért fontos a víz, miért vigyázzunk rá. Pethő Hanna,
Pethő Sára, Holló-Szabó Dóra, Dobos Debóra, Gedei Cintia, Dobák
Dominika és Szilágyi Dominik egy-egy vízzel kapcsolatos verset olvasott fel, a különböző szövegek között pedig felcsendültek Strauss
Kék Duna keringőjének dallamai, Holdviola: Tavaszi szél vizet áraszt
éneke, a Kelemen kabátban együttes a Balatonról énekelt, de hallhattuk Maróth Vikitől, hogy nekünk a Balaton a Riviéra. Az előtérben a
diákönkormányzat által meghirdetett plakátkészítő versenyre készült
alkotásokat állítottuk ki, melyek egy része nagyon informatív volt, de
születtek kifejezetten művészi alkotások is a témában. Köszönjük minden közreműködő munkáját, bízunk benne, hogy egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy megértessük, miért fontos megőriznünk
éltető elemünket.
A 8/1-es csoport gondolatai a víz világnapján:
„Örülj hogy van, mert lassan harcolnod kell érte!”
Dobák Dominika
„A világ végéig is elmennék érted,
hogy ajtót nyithassunk a jövőnek,
mert te vagy a kulcsa!”

Holló-Szabó Dóra
„A víz maga az élet. Erre csak akkor jöhetünk rá, ha küzdenünk kell
érte!”
Harangozó Anett
„Nem mindegy, hogy egy oázis medencéjében hűsölsz, vagy a sivatagban víz után kutatsz!”

Pető Sára Dorottya
„Az életben a legértékesebb nem az
arany vagy a gyémánt, hanem a víz!”
Plakát: Pető Sára Dorottya

Pethő Petra
„A világ egyik felén kiöntik a maradék vizet, mások kilométereket
mennek a vízért!”
Jáger Patrik
„Víz nélkül nincs élet!”
Melegh Tibor
„Ne pazarold, mert nekünk még kitart éltünk végéig, de gyermekeink,
unokáink szenvedni fognak miattunk!”
Dobos Debóra
„Spórolni kell a vízzel, vagy öngyilkosok leszünk!” Czeczulics Ferenc
„Vigyázz a vízre, mert ha szennyezed, azt a gyerekeid és az unokáid
fogják bánni!”
Surányi Fatima
„A víz az élet mindensége, mert nélküle nem tudsz élni!”Dobák Fanni
„Ne szennyezd a vizet, mert azzal magadat is szennyezed!”Tóth Bálint
„Kell, mégis szennyezzük!”
Fábián Ádám
„Csak akkor fog igazán érződni a víz hiánya, ha már nem lesz!”

Gedei Cintia
„A víz az élet legfontosabb életfeltétele, e nélkül nincs élet a földön!”

Bodnár Viktória

A lőrinci Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola 2018 első napjaiban Mátyás király témában hirdetett meg rajzés fotópályázatot. A „beküldős” verseny lényege az volt, hogy a diákok
jelenítsék meg Hunyadi Mátyást rajzokon, festményeken, vagy egy
róla szóló verset, balladát, mondát illusztráljanak szabadon választott
technikával.
A megmérettetésen iskolánk több tanulója is részt vett. Nagy örömünkre Szerémi Fanni (8. évfolyam) felső tagozatos kategóriában harmadik helyezést ért el. Szívből gratulálunk neki!
Kép és szöveg: Bugyi István József

Teremtésvédelmi nap – 2018

Ferenc pápa Laudato si’ (Áldott légy) kezdetű, az Isten által minden
teremtmény közös otthonának teremtett világ gondozásáról 2015-ben
kiadott enciklikája jegyében az idén már második alkalommal tartottunk Teremtésvédelmi napot. Legfőbb célunk, hogy szebbé tegyük
környezetünket, megtisztítsunk, életre keltsünk egy-egy szemetes, elhanyagolt területet.
Erre ebben a tanévben Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez közel, április 4-én és 5-én került sor.
Az 1–3. évfolyamos kisdiákok a Kisiskola, a 4. osztályosok a Nagyiskola udvarát és környékét tették rendbe. Az 5. évfolyam a Szent Erzsébet Közösségi Ház udvarán, a 6. évfolyam a Felső temetőben, a 7. a és
c osztály az Alsó temetőben, a 8. a és b a Templomkertben takarított,
gereblyézett. A 7. c és 8. c osztályok a Szent Erzsébet Közösségi Ház
környékén ültetettek virágot. A tanulók keze nyomán megszépültek
ezek a részek, melyre a diákok és pedagógusok is büszkén, örömmel
tekintettek vissza.
Bízunk benne, hogy a technikai vívmányokban bővelkedő korunk
gyermekei értik és érzik a fokozott felelősséget környezetünkért, védik,
óvják és gondozzák.
Szöveg: Kovács Lászlóné
Fotó: Lovászné Török Magdolna
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ISKOLAI HÍREK
„Járható út” megnyitó
Szövegértő verseny az iskolában
Az egri EKMK Forrás Gyermek
és Ifjúsági Ház Járható út címmel új
kiállítássorozatot indított útjára, ahol
művészeti iskolák mutathatják be diákjaik és felkészítőik képzőművészeti
munkáit.
Nagy örömünkre a sorozat első bemutatkozója a jászfényszarui IV. Béla
Katolikus Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola volt.
A kiállításon 60 diákmunka szerepel,
illetve tanáruk, Bugyi István József 10
grafikája.
A megnyitón Gyöngy Csilla köszöntötte a tárlatlátogatókat, majd
ezt követően cimbalmon játszott Horváth Áron, illetve verset mondott Berze Anna.
A megnyitóbeszédet iskolánk igazgatója, Lovászné Török Magdolna
mondta el.
A fényképeket Kovács Marcinak köszönhetjük.
A kiállítás május 16-ig lesz látogatható!
Bugyi István József

A szövegértés fejlesztése kiemelt feladat iskolánkban, ezért a Humán
munkaközösség idén Szövegértő versenyt hirdetett a tanulók számára.
Célunk, hogy felkészítsük diákjainkat az információs társadalom kihívásaira és az élethosszig tartó tanulásra.
A versenyen a felső tagozat évfolyamai vettek részt, melynek során
45 perc alatt kellett egy komplex feladatsort megoldaniuk.
A feladatlap összeállítása során figyelembe vettük a gyermekek életkori sajátosságait, s a fokozatosság elvét megtartva választottuk ki a
szövegek témáit és fajtáit.
A versenyfelhívás nagy érdeklődést keltett az iskolában, kb. 80 tanuló vett részt. A következő eredmények születtek:

5. évfolyam
1. hely
Dudás Hanna 5. a
2. hely
Pető Hanna 5. b
3. hely
Kiss Gergely 5. c
6. évfolyam
1. hely
Majzik Petra 6. a
2. hely
Vad Nándor 6. a és Szabó Kíra 6. c
3. hely
Kulics Mátyás 6. c
7. évfolyam
1. hely
Füle Viktória 7. a
2. hely
Horváth Áron 7. b
3. hely
Víg Hanna 7. c
8. évfolyam
1. hely
Berze Anna 8. b
2. hely
Czeczulics Ferenc 8. c
3. hely
Pethő Petra 8. a
Gratulálunk a helyezetteknek, egyben köszönjük a részvételt minden
tanulónak!
Botkáné Sárközi Ildikó humán munkaközösség vezető
Fotó: Kotánné Kovács Tímea

Országos döntőben diákjaink
Az Arany János levelezős magyar verseny két fordulóján
elért teljesítménye alapján két
diákunk kapott meghívást Budapestre, a Műszaki Egyetemen
tartott országos döntőre: Kotán
Eszter 7. b és Víg Hanna 7. c.
A rendkívül nehéz versenyen
mindkét lány a középmezőnyben végzett. Gratulálunk!

Fotó: Nagy Józsefné

Tavaszi képek a Szent József Szabadidőparkból. Fotó: Illés Gergő
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ÓVODAI HÍREK
A Ficánkák kirándulása

Ovi kori

Szinte az első napsütéssel egy kihagyhatatlan ajánlatnak köszönhetően a Ficánka csoport felkerekedett, és Budapestig meg sem állt!
Először az Elvarázsolt sziget című időszakos kiállítást jártuk be a Vajdahunyad várban, amely leginkább egy nagy társasjáték volt, és mi
voltunk a bábuk.

A játék addig tartott, amíg nem teljesítettük a 16 próbát. Ezután a
Hősök terére sétáltunk, a külföldi sokaság között nézelődtünk. Majd
a Fővárosi Nagycirkusz Atlantic Flight című vízi cirkuszi előadását tekinthettük meg. A gyerekeket és a felnőtteket is ámulatba ejtette a
műsor. Elvarázsolt bennünket a fővárosi hangulat, mely nem mindennapos a Ficánkák életében. Remek napot töltöttünk együtt!
Kép és szöveg: Sinkovics Gebura Katalin

2018. április 6-án rendezte meg Jászberényben a Cori-Kör Alapítvány a III. Nagy jeges napot, ahol óvodásaink méltón képviselték óvodánkat. Az elnyert kupa minden gyermek érdeme, akik hónapokon át
kitartóan részesei voltak ennek a programnak. Gratulálunk nekik, és
büszkék vagyunk rájuk! Hajrá Napfény ovi! Szép volt korisok!
Szöveg: Csuzzné Lovász Mária · Fotó: Földvári Edit

Kiszeégetés az óvodában

A Napfény Óvoda
első vendég előadója

A Napfény Óvoda közös szülői értekezletre hívta az érdeklődő szülőket 2018. április 9-én. Az előadó Majsai László pszichopedagógus és
családterapeuta volt. Előadásában a szokás- és szabályrendszer fontosságáról, a ráhagyó nevelés buktatóiról, a leggyakoribb nevelési hibákról hallhattunk. A vele való beszélgetés közben a szülőket érintő kérdésre igyekezett válaszokat adni, hogy miként lehet a kisgyermekkor
problémáit sikeresen kezelni.
Földvári Edit

„Haj, ki kisze, haj! Gyüjj be sódar, gyüjj!”
A húsvét előtti virágvasárnap szokását idéztük fel óvodásainkkal.
A telet megszemélyesítő szalmabábot nagycsoportosaink, a Sünik és
a Méhecskék végighordozták az óvodán. Csoportról csoportra járva
mondókáztak, zajongtak, majd a többi csoport kíséretével kivitték
a bábot a Szent Erzsébet közösségi ház mögötti zöld területre. Ott
ráolvasták a rosszat, a bajt, a betegséget és elégették. Tavaszköszöntő
dalokat énekelve üdvözölték a jó időt. Kép és szöveg: Földvári Edit

A víz világnapjáról óvodánk
csoportjai is megemlékeztek

Húsvéti locsolás
a Napfény Óvoda Süni csoportjában

Csigabiga csoportos gyerekek · Fotó: Klippánné Jáger Melinda

Fotó: Földvári Edit
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Keresztút az időseknél
Nagyböjt az a kegyelmi időszak, amikor Jézus szenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. Ilyenkor minden pénteken keresztutat
végzünk a templomban, amely 14 állomásból, stációból áll. Minden
állomásnál megállunk, emlékezetünkbe idézzük Jézus keresztútjának
egy-egy részletét, arról elmélkedünk és imádkozunk.

A 7. évfolyamos diákokkal gondoltunk azokra az idősekre, akik már
nem tudnak eljönni a templomba, hogy végigjárják Jézus keresztútjának az állomásait, ezért mi vittük el ezt az imádságot a Gondozási
Központban élő idősekhez. Velük közösen imádkozva és elmélkedve
jártuk végig gondolatban Jézus keresztútját, és felajánlottuk a Gondozási Központ minden lakójáért.
„Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged – mert szent kereszted
által megváltottad a világot!”
Szöveg: Hornyák Péterné · Kép: Kissné Pap Izabella

Redemptio – a jászok és kunok
honismereti újsága!
A lap megjelentetését az elmúlt 24 évben a Jász Múzeumért Alapítvány vállalta fel, Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója,
a FÉBE tiszteletbeli tagja, a Redemptio lap alapítója és felelős szerkesztője áldozatos tevékenységének köszönhetően. A negyedszázad
alatt az újság megjelenésében és tartalmában jelentősen fejlődött.
2006-tól 24 oldalon, jelenleg 28
vagy ettől is több oldalon színes
kiadásban kéthavonként 1000
példányban jelenik meg.
A 2018. évi kiadáshoz, a rendszeres megjelenéshez az előfizetők
és az újságot megvásárlók 300
Ft-tal példányonként járulhatnak
hozzá.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete megalakulásától felkarolta,
bonyolítja az újság terjesztését
Jászfényszarun a lakosság és a
Fényszaruról elszármazottak körében. Havi 40 példány értékesítését végzi.
A XXV. évfolyam 1. februári 32
A 2018. évi 1. szám első oldala
oldalas számából egy kis ízelítő:
A jánoshidai premontrei rendház
titkai; Emlékezés régi jászberényi tanárokra VI.; JÁSZ-KUN KÖZÉLETI ARCKÉPEK – Beszélgetés Besenyi Vendel helytörténésszel;
EMLÉKEINK SUBLÓTJÁBÓL – Régi jászberényi polgárházak 2.;
JÁSZBERÉNY BÜSZKESÉGEI I. rész Székely Mihály a futballdrukker, a vadászat és az autók rajongója; Jászfényszaru várja a Jász Világtalálkozó vendégeit; A jásztelki színjátszók sikere...
Kérjük a jászkun honismeretet figyelemmel kísérő tagjainkat,
érdeklődőket, hogy 1800 Ft/év összegért a FÉBE-nél fizessenek
elő az újságra. Egy-egy lapszám 300 forintért megvásárolható
Hangosiné Réz Máriánál a 3A Takarékszövetkezet helyi kirendeltségén, vagy a Városi Értéktárban a Szentcsalád tér 12. szám alatt
Tóth Tibornál. Az elszármazottaknak igény esetén postán juttatjuk el a lapot.
Tóth Tibor
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Idén is folytatódik
a startmunka program
2017-ben 35 fő dolgozott a mezőgazdasági startmunka programunkban. Termékeink nagyobb része élelmiszer formájában nyújtott
települési támogatás keretében közel 3 millió forint értékben 162 háztartásba jutott el.
Jászfényszaru Város Önkormányzata az idei évre is pályázatot nyújtott be járási startmunka mintaprogram és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására.

A mezőgazdasági programmal értékteremtés, egészséges, széles körben elérhető élelmiszerek előállítása mellett a hátrányos munkaerőpiaci
helyzetű lakosok átsegítő támogatása a cél.
Az időslátogatók alkalmazásával javítani kívánjuk az idősek biztonságérzetét, egészségük megőrzéséhez, életük könnyítéséhez járulunk
hozzá.
A programokat a Belügyminisztérium támogatja. A mezőgazdasági
programban 31 fő 12 hónapos foglalkoztatásához 41 644 171 Ft támogatást ítélt meg, mely magába foglalja a bérköltséget, az azt terhelő
szociális hozzájárulási adót és a dologi költségeket. Az időslátogató
programban 5 fő 4 hónapos foglalkoztatásához 1 406 508 Ft bértámogatást kaptunk.
Bőti Szilvia, Illés Péter · Fotók: Illés Gergő

IN MEMORIAM
Bisján József Jászfényszarun 1938.
július 20-án született. A település
Homok-tanyai részén a nagyszülei
nevelték.
Kisgyermekként a Winkler-tanyai
iskolába járt. Később Miskolcon Bányaipari Technikumot végzett.
Pályáját Pécsett az uránbányában
kezdte. Tanított Nagybátonyban,
a Bányaipari Technikumban, majd
Recsken a kőbányában termelési osztályvezetői beosztást kapott.
Recsk után a gyöngyössolymosi kőbányánál volt üzemvezető.
Jászfényszarura hívták 1970. július 1-jével a Községi Tanács Költségvetési Üzem vezetőjének. Bisján József irányítása alatt épült a Kalapgyár, a Posta, az „új” általános iskola. A költségvetési üzemből a
Nagyközségi Közös Tanács apparátusába került, ahol többek között a
szabálysértési ügyeket is végezte.
A sport, a labdarúgás egész életében közel állt hozzá, a helyi Sport
Egyesület elnöki tisztségét is betöltötte.
Jászfényszaruról a Közép Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósághoz került, majd betegség folytán rokkantnyugdíjas lett.
Családcentrikus volt, nagy szeretettel és boldogsággal figyelte unokái
cseperedését. Nagypapai büszkeséggel szemlélte iskolai, majd szakmai
előmenetelüket.
Felesége egészségi állapota miatt az utóbbi néhány évet már nem
Fényszarun töltötték. Lehetőségéhez képest hazalátogatott, érdeklődéssel figyelte a város fejlődését, tartotta a kapcsolatot a barátokkal,
régi munkatársakkal.
Betegségét nagyon fegyelmezetten viselte. Ez év január 19-én elhunyt, szűkebb és tágabb közösségében hatalmas űrt hagyott maga
után. Emlékét kegyelettel megőrizzük, családjának mély gyászában
őszinte szívvel osztozunk.
Tóth Tibor
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25 ÉVE TÖRTÉNT – VÁROSAVATÓ ÜNNEPSÉG JÁSZFÉNYSZARUN
1993. április 2.

A Városháza dísztermében Göncz Árpád beszél

Kiállítás megtekintése a nagyteremben

A polgármester asszony felmutatja
Verebély Imre, a BM államtitkára
által átadott város kulcsát

Városavató ünnepi műsor

Göncz Árpád átadta
Győriné dr. Czeglédi Mártának
a városi cím adományozását
tanúsító oklevelet

Göncz Árpád köztársasági elnök
könyvét dedikálja

Sajtótájékoztató a Városi Könyvtárban

25 éves a város
Április 2-án a hagyományokhoz híven az
ünnepi díszszemlére közel 50 huszár, hagyo
mányőrző sorakozott fel Jászfényszaru főterén, hogy megemlékezzenek az 1849-es
dicsőséges tavaszi hadjárat hatvani nyertes
csatájára, tisztelegjenek őseink előtt, és köszöntsék a 25 éves várost, Jászfényszarut.
Negyed
százada ezen a napon üdvözölte
Göncz Árpád köztársasági elnök városavató
ünnepségünkön az ismét városi rangot kapott település lakosságát.
A Boldogon lejátszott csatában elfáradt
hagyományőrzőket Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármester köszöntötte, majd Bol-

la János emeritus jászkapitány emlékezett a
régi idők nagy tetteire. Fülöp Tibor Zoltán
rendezvény
igazgató díszoklevéllel köszönte
meg az önkormányzat támogatását, majd
Fazekas Richárd a megjelent gyermekeket
kérdezte a huszár hagyományokról. A szemlét Vitkó Egon hagyományőrző huszárszázados vezetésével Pócs János országgyűlési
képviselőnk, polgármesterünk és szónokunk
tartotta. A vendég hagyományőrzőket helyi
jász asszonyaink, táncosaink, viseletet öltött
gyermekeink fogadták.
A lovasok elvonulása után a gyermekeké lett
a főszerep. Huszárcsákóval és lufikkal felszerel-

kezve vettek rész a Ló-barát Egyesület húsvéti
tojáskereső versenyében, és lelkesen simogatták a barányokat, nyuszikat alkalmi ketrecükben. A program részeként a templomkertben
a város vezetése az érdeklődők gyűrűjében
ültette el a 25 éves város emlékfáját, amelyet
a legkisebbek is meglocsoltak, hiszen ők élvezhetik majd annak hűst adó árnyát.
Bízunk abban, hogy a kellemes húsvét hétfői délután emlékezetes marad a kilátogató
mintegy 200 érdeklődőnek. 
Katinka
A fotókat Tamus Angéla és Rohoska Anikó
készítette és a FÉBE bocsátotta
rendelkezésünkre.
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BASA VENDEL
Szemelvények egy hajdani földbirtokos képviselő-testületi működéséről
Basa Vendel 1867. november
26-án született régi, fényszarui redemptus családba, Basa
József (1840–92) és Farkas
Julianna (1844-93) második
gyermekeként. Nővérei mellett Boldizsár és Emánuel nevű
öccsei élték meg a felnőtt kort.
Felmenői birtokaiból szép
rész esett rá, mégsem bízta el
magát. Apjától örökölt önmagához is nagyon szigorú szemléletével, hajthatatlan eltökéltségével, takarékos és minden
pénzre vigyázó életmódjával
Basa Vendel, tőle jobbra felesége,
igyekezett tovább gyarapítani
Gyengeszál Anna, balra pedig legidőföldjeit. Az 1924-es országos
sebb lányuk, Basa Anna
cím- és névtár tanúsága szejász viseletben, 1908 körül
rint 20, halála idején pedig
közel 28 hold földdel rendelkezett. Birtokainak nagy része a Csányi határban, Kopaszagyagosnál,
Mákhalomnál és Pereskútnál, valamint a Belsőnaplásban terült el.
1890-ben vette el Gyengeszál József fogadott lányát, Annát. A sorsnak, és talán Anna hagyományos asszonyi praktikáinak hála bőséges
gyermekáldásban részesültek, hiszen tizenkét gyermekük született,
akik közül kilencen megélték a felnőtt kort, és családot alapítottak.
Basa Vendelt kiterjedt birtokain túl minden bizonnyal higgadt, józan
ítélőképessége, lényeglátó szemlélete és meg nem alkuvó gerincessége
révén választották be a nagyközség képviselő-testületébe, ahol 1918 és
1924 között tevékenykedett. Ezen időszak éppen az első vészkorszakot
követő nehéz korszakra esett, így egy sor olyan esemény és intézkedés
kapcsán merül fel neve, amelyek a rendkívüli és súlyos helyzetek megoldását célozták. Nézzünk néhányat ezek közül:
· 1919-ben a román katonai megszállás alatt Fényszaru képviselő-testülete a fennálló szükségállapot kezelésére tíztagú bizottságot
nevezett ki a felmerülő rendkívüli és sürgős helyzetek kezelésére. A
testületben Hebrony Kálmán, Harangozó Mihály, Dobrotka Ernő,
Kóródi Sándor, Pető Mihály, id. és ifj. Kiss A. Sándor, Langó Fábián
és Rimóczi Pál mellett Basa Vendel is szerepet vállalt.
· Az ország nyomorult állapotára hivatkozva 1920 márciusában az
országos gabonagyűjtési akció szolnoki kirendeltsége egy teljes
vagon gabona átadására és leszállítására utasította Fényszarut a vármegyei rászorulók javára. A kényszerítés ellenében Hebrony Kálmán indítványa alapján a testület határozottan visszautasította a gabonabeszolgáltatást, saját hatókörben pedig kinevezett egy rekviráló
bizottságot a lakosság gabonatermelésének felülvizsgálatára, hogy
ezzel is igyekezzen bemutatni a nagy tehertétel teljesíthetetlenségét.
A rekviráló bizottságban Basa Vendel mellett Seres Nándor, Czeglédi Sándor, Penczner János, Kóródi Sándor, Pető Mihály, Langó Fábián, Bali Gábor, Harangozó Imre és Bakó Sándor működött közre.
· Ugyanezen év elején a román csapatok kivonultak, az itt állomásozó
helyőrségek által különböző fényszarui árucikkekért gyűjtött fizetségből községi alap létesült. A kivonulást követően a román alap
felszámolására és a fennmaradó pénz sorsának eldöntésére a Basa
Vendel, Bali Gábor és Pető Mihály alkotta háromtagú bizottságot
kérték fel.
· Basa Vendel ügyvitele alatt a képviselők 1920 nyarán egyhangúlag
megszavazták és engedélyezték a Jászfényszarui Gyümölcsértékesítő és Központi Szeszfőző Szövetkezet új telephelyének létrehozását, és az új egység felépítésére 2700 korona ellenében három
egymás melletti házhelyet engedtek át a szövetkezet részére. A szeszfőzde azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ugyanis
alig két évvel később megindult a felszámolása.
· 1920 szeptemberében országos gyűjtés keretében Fényszarutól
70.000 korona befizetését követelték az első világháború során a
piavei fronton hagyott fegyverek visszaszállítására, továbbá új fegy-

verek gyártására és muníció felhalmozására. A főbíró, Menyhárt Fábián
az ügyet szavazásra bocsátotta, a befizetést azonban a község nem kerülhette
el, mivel 24 igen ellenében a közpénzek
ilyen irányú gyűjtését csak Basa Vendel,
Seres Nándor és Jáger István ellenezte.
· 1922 őszén a testület Langó Sándor
elnöklete alatt határozatot fogadott el a
Zagyva út, más néven Festőközi út és
a közeli malom építéséről. Az építkezés
költségét: 50 vagon darabos zúzottkő,
valamint 30 vagon kavics odaszállítását 450.000 koronára, az építési munkálatokra kalkulált napszámbért pedig
Basa Vendel 1934-ben
további 250.000 koronára becsülték.
Az építéssel kapcsolatban felmerült a
Zagyva medrének áthelyezése. A lakossági véleményeket meghallgatva Basa Vendel, Langó Fábián és Seres Nándor felszólaltak, hogy
a Zagyva medre ne kerüljön elterelésre, lévén az jelentős károkat
okozna a közeli földek gazdálkodásában. Az ügyben Gyila Ferenc
főjegyző helyszíni vizsgálódásra tíztagú bizottságot, köztük Basa
Vendelt kérte fel.
· Ugyanezen ülésen Basa Vendel kérvényezte a mezőőrök ügyének
azonnali rendezését, és hogy az idős és már tehetetlen 11 mezőőrt
5 fiatal lovas mezőőrrel váltsák fel, hogy azok maradéktalanul el
tudják látni feladatukat.
· 1923 októberében a képviselő-testület létszámának csökkentésének átgondolására felkérték Basa Vendelt, Hebrony Kálmánt, Bali
Gábort és Gergely Emánuelt.
Basa Vendel további működésére vonatkozóan nincs adatunk, az ezt
követő képviselő-testületi jegyzőkönyvek az idők során megsemmisültek. 1927-ben tüdővész következtében elvesztette hőn szeretett feleségét, hiányát évekig nem tudta kiheverni. Idős korában sem maradt
magára, gyermekei felváltva gondozták. Örökségéről még halála előtt
gondoskodott, földbirtokait igazságosan szétosztotta gyermekei között. Basa Vendel 1948-ban 81 éves korában hunyt el vitatott és meglehet, krimibe illő körülmények között. Szigorú, karakán, mégis jóra
törekvő természete, mélyen vallásos, gerinces és szókimondó, mindig
az igazságot kereső hozzáállása bizony megosztó véleményt váltott ki
környezetéből, ami csak tovább színezte a róla alkotott emlékezetet, de
ez már egy másik történet...
Dr. Kiss Dávid Sándor
Basa Vendel dédunokája

Mit rejt a ládafia?

A régi fotót Kohári Andrásné bocsátotta rendelkezésünkre. A kép
1898-ban készült, a képen Dobák Imre és felesége, Berényi Ilona, ill. a
férj első házasságából született gyermekei: Dobák Mária (Langó Józsefné) és Dobák Imre, valamint közös gyermekeik, Dobák Ilona (Folyó
Joachimné 1892–1984) és Dobák János látható. Nagyné Kiss Mária
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Százéves ház a Hold utcza és az
Alexander utcza sarkán. – 2. rész
A HÁZ ÉPÍTTETŐJE ÉS CSALÁDJA
„Hasznos szolgálatot tesz a hazának, ki családja múltját feltárja. Hiszen
egy-egy család múltja a haza történelmének egy-egy lapja.”
/Széchenyi István /
Száz év nagy idő egy ház életében, három, jobb esetben négy nemzedék is egymásnak adhatja a kilincset benne.
Mire ez a ház felépült, Kiss
Sándor életében is sok örömteli és szomorú pillanat váltotta egymást. Két feleségét
is fiatalon temette el, az elsőt,
Gulyás Teréziát gyermekágyi
láz vitte el, három kis árvát
hagyott maga után. Akkoriban nem volt sok lehetőség
a búslakodásra, az életnek, a
háztartásnak mennie kellett
tovább. Asszonyt kellett keresni a házhoz. A 6 éves Sándor, a 3 éves
Ilona és a pár napos Klárika mellé új, fiatal feleséget, Rusai Erzsébetet
választott dédnagyapám, aki megajándékozta egy fiúcskával, Imrével.
Azonban a kislegény születése után másfél évvel tüdővészben ez a fiatalasszony is elhunyt. Egyik kicsi, másik pici, szokták ilyenkor mondani. A testvérek, sógorasszonyok természetesen helyt állnak a nehéz
időkben, anya nélkül, még ha mostoha is, azonban nem maradhatnak a gyerekek. Így esett a választása Kiss Sándornak, mint kétszeres özvegynek, egy szintén özvegy, de még fiatal asszonyra, Rimóczi
Rozálra. Az ő férjét egy nyári napon a mezőről hazatérve ragadta el a
halál. Történt, hogy Rimóczi János, Rozál férje a testvérbátyjával jól
megrakták a szekeret, s elindultak a lovakkal. Már majdnem a falu
határánál jártak, amikor hatalmas vihar kerekedett, s beléjük csapott a
villám. Sajnos a dédnagyapámat agyonütötte, aki azonnal szörnyet is
halt. Kislánya, Anna felnövekedését így már nem élhette meg.
Ebben az időben igen gyakori volt a csecsemőhalál és az anyák körében a gyermekágyi láz. Sokszor került mostoha a családba, így a család
minden tagjának türelemre és szeretetre volt szüksége ahhoz, hogy valódi családdá váljanak.
Kiss Sándor és felesége még harminchárom évig éltek együtt békességben és egyetértésben, közben két közös gyermekük is született: Rózsika és János.
Mire a ház felépült, a három
idősebb testvér már kirepült a
fészekből, mindannyian családot
alapítottak, Kiss Sándor feleségül
vette Rimóczi Annát, akivel 10
éves kora óta együtt nevelkedett,
Ilona Ézsiás Pál, Klára pedig Rimóczi Pál felesége lett. Imre Egerbe került az Érseki Papnevelő Intézetbe, János gimnáziumba járt,
Rózsika maradt csak odahaza.
A ház berendezése, a kert kialakítása az akkor divatos szecessziós
stílust követte, a szokásos ebédlő,
szalon, nappali, háló, konyha,
fürdő beosztást. Szidike nagynéném emlékezete szerint Rimóczi Rozál dédnagymama nagyon jó
konyhát vitt, a lányai, de még unokái közül is többen nála tanultak
főzni. Az biztos, hogy az ebédlőszekrény jobb oldali fiókjában mindig
volt sütemény.
A ház kertjében, amely a mai Katona József utca végéig nyúlt ki,
magas növésű rózsabokrok illatoztak, a vendégek szívesen ültek ki. A
veteményeskert kiszolgálta a konyhát, lejjebb az udvar istállóval, benne lovakkal, tehenekkel, mangalicával, gémeskúttal és baromfiudvarral egészült ki.
A kertbe később fenyőket is ültettek. Ennek történetét a következő
részben ismerhetik meg.
Nagyné Kiss Mária dédunoka
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Jászfényszaru címerének története
4. rész – Címer születik
Az előző lapszámban közölt cikkemben hangsúlyoztam, hogy Jászfényszaru korai pecsétnyomóin nem ismert címerábrázolás. Ugyanis
1845-ig Jászfényszaru nem rendelkezett valódi címerrel, hanem csak
felirattal ellátott pecsétnyomókkal, amin a település nagy múltra vis�szamenő jelképei: a hármas halom a kettős kereszttel és a két oldalról
elhajló virágszálai szerepeltek.
Arra viszont, hogy miért pont 1845-ben lett saját címere Jászfényszarunak, egy látszólag kitérő magyarázatra van szükség. 1845-ben került
sor a jászkun redemptio, azaz önmegváltás százéves évfordulójára. A
Jászkun kerület vezetése elhatározta, hogy Jászberényben méltó módon megemlékezik a jeles évfordulóról. A háromnapos ünnepség soha
nem látott külsőségek mellett került megrendezésre, amit az is jelez,
hogy ezeket a napokat az ország második számú vezetője, József nádor
is Jászberényben töltötte.
1845. május 19-én hétfőn este Jászberény központját lámpákkal világították ki, ami a régi korban lenyűgöző különlegességnek számított.
A városháza emeletén helyezték el Mária Terézia arcképét, valamint
Magyarország, a Habsburg-család, a Jászság és minden jász település
címerét is külön-külön. Az egyes színes képek alatt rövid verseket írtak.
Szerencsére a jól sikerült ünnepség után egy díszes nyomtatványban
kiadták a díszítések rajzait.
Innen ismerjük Jászfényszaru
város első címerének ábrázolását és a város jelképeiről szóló
régies nyelvezetű versét is.
FÉNYSZARU
Halmaimon virulo
Áldás közt drága Királyom
Véred’ véremmel
Védni tanita hitem
Megjegyzem, a rajzoló az
összes településnél egységes,
tehát fiktív pajzsot alkotott.
Az 1845-ös ünnepség okán
a jászsági települések pecsétjeit és címereit rendezték, aminek a hatására a települések új
pecsétnyomókat készítettek. Így lett Jászfényszarunak is címere a település régi jelképeit beemelve. A mezőváros új, immár címerrel ellátott
kis és nagy pecsétnyomója 1846-ra készült el.
A címerpajzs és a korona megegyezik a Jászkun kerület 1746-tól
használt címerpajzsával: Álló, csücskös talpú tárcsapajzs. A pajzs felett
ékkövekkel díszített nyitott 5 ágú aranykorona. A pajzs mellett stilizált
indákból álló takaró látszik, ami feltehetően eredetileg is zöld színű
volt. A pajzs pedig a magyar címerhez hasonló módon vörös színű.

a nagypecsét felirata:
* A’ FÉNYSZARUI JÁSZOK VÁROSI PECSÉTE * ~ 1846 ~
a kispecsét felirata:
A’ FÉNYSZARUI JÁSZOK VÁROSI PECSÉTE ~ 1846 ~
(folytatjuk…)
Dr. Farkas Kristóf Vince
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ÉLETHOSSZIG VALÓ TANULÁS ÉS HASZNOS IDŐTÖLTÉS
Beszélgetés Rácz Imréné Annuska nénivel
A hölgyeknek nem illik a korát firtatni, legalábbis egy bizonyos korig. Honthy Hanna (1893–1978) színművésznő, operettprimadonna
80 éves kora előtt mindig letagadott 10 évet a korából. Nyolcvanon
túl már büszkén mondta az életkorát, mert minimum 10 évvel fiatalabbnak nézett ki.
Rácz Imréné Annuska nénit is
így látom, az elmúlt év októberében volt nyolcvanéves, de tíz
évet nyugodtan letagadhatna.
Nagy családból származó szülők,
Kurunczi Rudolf (tizenhárman
voltak testvérek) Bojtos Anna
(öten voltak testvérek) első gyermekeként született. Később lett
egy húga, Simon-Kiss Józsefné Kurunczi Edit. Huszonegy évesen
1958-ban házasságot kötött Tóth Lászlóval. Házasságukból egy leánygyermek, Szeréna született. 14 év után férjével útjuk elvált. 1974től 33 évet él együtt Rácz Imrével, akit tizenegy éve vesztett el. Leánya révén lett egy unokája, Arnold, majd két dédunokája, Arnold és
Anasztázia, és mire e sorok megjelennek, valószínűleg háromszoros
dédnagymama lesz, egy újabb leány születik a családban. Az özvegyi
évek sem viselték meg, mert mindig talál hasznos időtöltést, és a
dédunokák is sok-sok örömet szereznek számára.
A Szent László út 26. szám alatti lakásán kerestem fel április 8-án.
A virágoskert rendbe téve, a tavasz virágai nyílnak, a későbbieket a
nap sugarai húzzák ki a földből. A teraszon kezdtünk el beszélgetni,
odasütött a nap, később bementünk a lakásba. A ház minden helyisége Annuska néni által készített szebbnél szebb kézimunkával van
teli. Láthatók itt fali gobelinképek, horgolt párnák, díszek, figurák
és még nagyon sok minden.
Honnan a kézimunka szeretete?
Bojtos Sándorné Németh Anna nagymamám már 8 éves koromban
a horgolótűt a kezembe adta, és elmagyarázta, megmutatta hogyan
kell horgolni. Emlékszem, legelső munkáim a zsebkendő szélének
horgolása, akkor még az emberek textil zsebkendőt használtak, nem
volt papír, mint manapság. Kicsit nagyobb koromban a hímzést és
kötést is megmutatta. A lányoknak a stafírungot maguknak kellett
kihímezni.
Mi leszel, ha nagy leszel? Ezt a kérdést abban az időben sokat feltették. Mi volt erre a válasz?
Nem voltam rossz tanuló, a leányoknak, ha nem tudták taníttatni, nem sok lehetőség maradt.
Nagyanyám varrógéppel is
rendelkezett, akkoriban több
helyen volt egy Singer márkájú
varrógép. Az asszonyok, a gyerekek és a felnőttek egyszerűbb
ruhadarabjait maguk készítették
és a javításokat is elvégezték.
Tetszett, ahogyan ő a gépen dolgozott. Keresztanyám Cseszkó
Nándorné Kurunczi Anna kitanulta a szakmát, és többségében
nőknek varrt mai szóhasználattal alkalmi ruhákat, melyhez
már szaktudás is kellett. Az volt
a vágyam, nála legyek tanuló. A
tanuló után a varrónőnek sok
pénzt kellett fizetni, melyet szüleim nem vállaltak. Sokat meglátogattam keresztanyámékat, figyeltem
hogyan dolgoznak, és ha volt szabad gép, magam is varrogattam, így
szereztem némi gyakorlatot. Mire férjhez mentem, már volt saját varrógépem, melyen nem csak varrni, hímezni is lehetett. Saját célra és
ismerősöknek egyszerűbb ruhadarabokat, kötényt, otthonkát varrtam.

Mikor vette hasznát, hogy ha képesítése nem is volt, de gyakorlattal
rendelkezett a varrás területén?
Jászfényszarun a hatvanas években nőknek nem sok munkalehetőség
volt, szezonálisan a helyi téeszek kertészetében alkalmi munkát: kapálást, betakarítást borsó-, paprika-, paradicsomszedést lehetett végezni.
1969 tavaszán értesültem arról, hogy a budapesti Kalapgyár Jászfényszarun egy varrodát nyit a Dózsa György úti „Hortáver” házban, ide
toboroznak varrónőket. Sikerült bekerülni az első körben, mert előnyt
jelentett az, akinek volt varrógépe, mert azzal együtt lehetett jelentkezni a munkára. Két hónapig többedmagammal jártunk fel Budapestre,
hétközben ott aludtunk, hétvégén jártunk haza. A kalap belső bélésének varrását tanították be nekünk.
A betanulás után itthon mi folytattuk a betanítást, de ezt a munkát végeztem én is. A felépült Kalapgyárban folytattuk a kalapbélések
varrását. A konfekcióüzem átadását követően odakerültem, és bőrkabátokat varrtunk, a kiszabott anyagokat Budapestről kaptuk, itt lett
összeállítva. Mintakészítő és gyártásközi ellenőri munkát végeztem.
1983-ban elindult a Kalapgyár felszámolása, ezt követően hová került dolgozni?
A kalapgyártás egy részét a helyi Béke Tsz. ipari melléküzemágként
átvette. A férjem a szövetkezetben dolgozott, ezért nem az ORION
VII. gyáregységet választottam. 1984 májusában az Ady Endre úti
tejcsarnok épületében elkezdődött a munka. Többféle feladatot végeztem, végül a tompok, nyári kalapok préselésénél dolgoztam. Lebetegedtem, és 1990 decemberében rokkantnyugdíjat állapítottak meg
részemre.
A szabadidőt mivel tölti
Annuska néni?
Kezdetben, még a férjem élt, a hátsó kertet
műveltük, saját célra
termesztettünk sok mindent. Most már csak a
ház körüli virágos keretet
csinálom. A kézimunka
szeretete egész életemben
megmaradt. Munkáimat
a családnak, rokonságnak, ismerőseimnek elajándékoztam, és teszem
ezt jelenleg is. Több kézimunka alkotásomat a TRIÓ-TV Kívánság
Batyu műsor stúdió díszítéséhez és asztaldísznek használnak fel. Az
utóbbi években a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár által
szervezett Horgolókör tagjaként péntek délutánonként hasonló érdeklődőkkel találkozunk. Közösen ötletelünk, egymás tapasztalatait kicseréljük, és ankövetkező héten megmutatjuk egymásnak a megszületett
alkotásokat. Munkáimból jó néhány darab a 2016-ban Jászárokszálláson megtartott XXII. Jász Világtalálkozón kiállításra került.
Beszélgetésünk közben Arnold, informatikus szakos kilencedikes
középiskolás dédunokája Hatvanból hívta mobilon. Annuska néni
okostelefonját könnyedén kezelte. A lakásban Notebook (laptop),
mellette nyomtató és tablet. Tudom, mert ismerősök vagyunk, hogy
Facebook-oldala is van. Ezeket mind használja?
Igen, mindig érdekeltek az új dolgok. Sok új ismeretre teszek szert,
leköt és szórakoztat is. A leányom ellát mindenféle számítógépeszközzel, telefonnal. A dédunokám, Arnold, ha itt van, tanít, megmutatja
mit, hogy kell kezelni. A tabletet nagyon szeretem, könnyebb kezelni,
és segítség nélkül is mindig tudok rajta újat felfedezni. Szeréna lányom
a közeljövőben nyugdíjas lesz, bízom benne, vele is többet találkozom,
mert eddig munkája révén igen elfoglalt volt.
Köszönöm a beszélgetést és azt a sok szépet, amit megmutatott lakásában. Annuska néni jó példája annak, mert Ő meg is valósítja az
élethosszig való tanulást. Nem azzal foglalkozik, hogy itt fáj, ott fáj és
mi lesz holnap, hanem hasznosan leköti magát. Szép kézimunkáival
örömet szerez másoknak. Várja az új dédunokát, mert szeretné még
látni felcseperedését.
Kívánok az olvasók nevében is jó egészséget, további boldog éveket
családja körében.
Kép és szöveg: Tóth Tibor
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Köztéri és közösségi terekben található kulturális alkotások bemutatása
www.kozterkep.hu
A fenti honlapra 2016-ban egy véletlen folytán találtam az interneten történt barangolásom során.
A Köztérkép Mozgalmat 2011-ben hozták létre, alapvető feladatuknak a címben szereplő leírtakat tekintik. A honlapon olvashatjuk: „A
Mozgalomnak bárki tagja lehet, aki elfogadja jelen alapszabályunkat.
A lapcsaládra regisztrált minden tag
regisztrációjával automatikusan a
Mozgalom tagjává válik…” Céljuk:
„A hazai és magyar vonatkozású,
egyedi értéket képviselő művészeti
alkotások gyűjtése, saját fényképekkel és leírással történő bemutatása a
Mozgalom internetes felületén…”
Munkájukat
önszerveződésben
végzik, nonprofit formában. Támogatókkal nem rendelkeznek, nem
tartoznak hivatalos szervekhez. Működésüket Szoborlap néven kezdték. Nevüket 2012 októberében
Köztérkép névre változtatták meg,
az új név jobban kifejezi céljukat.
Dr. Kiss Dávid Sándor
A felfedezett honlapon 2016 májusában Jászfényszaruról 10 műlap, illetve alkotás volt látható. A műlapon szerepel az alkotás és az
alkotó/k/ neve, az elhelyezés időpontja, helye (megye, település, utca,
épület), GPS-koordináták, továbbá az alkotás anyaga/i/ és leírása, valamint legalább öt fotó különböző nézetből és az alkotás környezetéről
készítve.
A Jászfényszaru kulturális és természeti értékei című könyvben, melyet a FÉBE 2013 őszén jelentetett meg, köztéri művészeti alkotásaink
fotóval és leírással szerepeltek. A műlapokhoz az adatok nagy része
rendelkezésre állt. Így nem volt más hátra, mint keresni egy olyan
személyt, aki informatikában felkészült, és szabadidejéből időt tud
szakítani köztéri alkotásaink feltöltésére. 2016-ban tagja lett a FÉBEnek, majd elnökségi tagnak is megválasztották dr. Kiss Dávid Sándor
egyetemi oktatót, aki Budapesten él családjával, és édesapja révén Jászfényszaruhoz kötődő elkötelezett lokálpatrióta.
Vele megosztottam gondolataimat a köztérképpel kapcsolatban,
majd igent mondott a feladatra, és megkezdte a munkát. Igaz, sok
adat és fotó is rendelkezésre állt, de minden alkotást megkerestünk
bel- és külterületünkön. Dávid fotókat készített és GPS-koordinátát
állapított meg, melyek a műlapok feltöltéséhez voltak szükségek. Az
első műlapot – amely a Békás szökőkutat (2013) mutatja be – 2017.
május 7-én hozta létre FÉBE néven (mivel, mint közösség regisztrált).
A harmincadik, a Szabó-Seres-kereszt (1833), amely az Alsó temetőben található, 2018. január 18-án került fel a honlapra. A harminc alkotásról összesen 238 fotó került fel, átlagban nyolc kép alkotásonként.
Közben sok-sok egyeztetés történt a honlap üzemgazdájával, koordinátorával. Sajnos az olyan emléktáblákat, amelyek művészeti értéket
nem képviselnek, nem fogadnak be, jóllehet nekünk helytörténeti
szempontból fontosak.
Külön elismerést jelent, ha az alkotás nyitó fotóját a bal felső sarokban átlós szoborlap felirattal látják el. Az ilyen a szerkesztőség
minősítése alapján kiemelt alkotásnak számít. Jászfényszarunál 15
alkotást jelöltek meg, ami igen szép arány. A következő alkotások
ezek: Szent Család-szobor (1769), Nepomuki Szent János-szobor,
Szentháromság-szobor (1903), I. világháborús emlékmű (1924),
Petőfi Sándor-szobor (1987), Albert Bruce Sabin professzor szobra
(1987), Millenniumi díszkút (2001), Szent István dombormű (2004),
Szent Imre dombormű (2007), Cigányzenészek emlékműve (2013),
Litkei Antal emléktáblája (2013), IV. Béla mellszobra (2013), Időszalag ötvöszománc falikép (2013), Szent Erzsébet-szobor (2015), Tudás
kútja (2017).
Dr. Kiss Dávid Sándor önzetlen munkájának köszönhető, hogy
településünkről most már negyvenegy köztéri és közösségi térben
elhelyezett alkotás található. A Jászságban ezzel a számmal erős II.

helyen vagyunk Jászberény után, ahonnan 52 alkotás látható; a III.
helyen Jászárokszállás van 15 alkotással.
Miért fontos, hogy a www.kozterkep.hu-n szereplünk? Azért, mert
a világ 250 országából 47 országban van 1070 (alkotója vagy tartalma
miatt) magyar vonatkozású alkotás. Külhonban a legtöbb, pontosan
248 Romániából, 219 Szlovákiából, 114 alkotás pedig Olaszországból
került fel az adatbázisba.
Magyarországról 28 223 alkotás látható 264 583 fotóval. A kereső
segítségével a megyét és a település kezdőbetűjét megjelölve már kereshetjük is a konkrét települést. Hazánkon kívül az országot megjelölve
már ábécésorrendben jönnek a települések.
Belföldi és külföldi útjaink tervezésénél nagy segítség, vagy egyszerűen így ismerkedhetünk meg hitelesen szebbnél szebb alkotásokkal,
olyanokkal is, amelyekhez élőben soha nem jutunk el.
Köszönjük Dávid, most már csak gondozni kell a www.kozterkep.
hu műlapjait, illetve a megszülető új alkotásokat kell feltenni a világhálóra.
Tóth Tibor · Fotó: Dr. Kiss Dávid Sándor

Kitüntették…
Jászberény Város Önkormányzata
az általa alapított kitüntetéséket április 3-án a Lehel Film-Színházban a
Város Napján adta át.
Zirzen Janka Közoktatási díjban
részesült Szabó László, a Katolikus
Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium igazgatója.
A szakközépiskolában 1976-ban
villamos szakmai tantárgyak oktatásával kezdte pályafutását. 1987-ben
műszaki igazgatóhelyettes lett. 24
évig ebben a beosztásban jelentős
szerepet játszott az iskola szakképzési arculatának kialakításában, a
piacképes szakmák bevezetésében és
a tananyagfejlesztésében.
2012-ben az Egri Főegyházmegye
fenntartásába került iskola igazgatójának nevezték ki. Pályafutása során részt vett tankönyvek írásában, bírálatában. Nagy szerepe van abban, hogy az iskola sok eredményes pályázatot valósított meg.
A jászfényszarui születésű tanárt, aki a Jászfényszaru Ipari Centrum
Kft. Felügyelő Bizottságának megalakulásától kezdve, már húsz éve
tagja, Jászfényszaru Város Önkormányzata a városért végzett munkájáért 2016. augusztus 19-én Jászfényszaruért emlékéremben részesítette.
Az olvasók és volt, illetve jelenlegi tanítványai nevében gratulálunk!
Tóth Tibor · Fotó: Facebook

Csacska nyulacska. Jelenet és ismerkedés a szereplőkkel. Gyermekszínházi
előadás a művelődési házban március 27-én. Fotó: Glonczi Rudolf
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A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE
70 éves a Totó hazánkban
Magyarországon 1947. október 19-én indult a Totó. 1947 augusztusában a Minisztertanács elfogadta a rendeletet, amely szerint
embersport versenyekkel kapcsolatos esélyfogadást, úgynevezett tippversenyt kizárólagosan az Államkincstár rendezhet.
Az első fogadási esemény 1947. október
17-én volt, és már október 7-én (szombaton)
közölték azokat a mérkőzéseket, amelyekre
fogadni lehetett.
A sportfogadást kezdetben Budapesten kívül 7 városban vezették be: Debrecen, Pécs,
Miskolc, Győr, Szeged, Szolnok, Szombathely. Angliai mintára a magyar fogadóknak is
12 főmérkőzést és 4 pótmérkőzést kínáltak.
Egy szelvényen egy játékot lehetett benyújtani (a szelvény egyhasábos volt).
Egy szelvényt 3 Ft 30 fillérért árusítottak,
amiből 3 forintot kitevő részvételi díj 50 %-a
volt a nyereményalap. Az elért találatokat három nyerőosztályban fizették ki: 12-es, 11-es,
10-es. Amennyiben nem volt 12-es, akkor
9-es találatokra is fizettek.
A nyereményalap három nyerőosztályában
1/3 arányban osztották fel. A fogadás első
hetére 20882 darab szelvény érkezett, melyek
közt 12 és 11 találatos nem volt, de 10 találatos 1 db akadt.
1948. március 7-én, azaz 21 hét alatt
1.349.347 darabra emelkedett a fogadások
száma. 1950-ben jelent meg a négyhasábos

Totószelvény. 1964. március 15-ei, 11. fogadási héten a 12 főmérkőzéses játék helyébe
13+1-es játékforma került.
A Szerencsejáték Rt.-nél elsőként a Totó
esetében vonták ki a forgalomból a hagyományos, kézi feldolgozású szelvényeket:
1996. február 24-e óta csak gépi fogadások
köthetők.
Bevezették a hétközi Totót, megteremtve a
lehetőségét annak, hogy az érdeklődők olyan,
a Tippmixen is népszerű kupamérkőzések és
bajnokságok (pl. Bajnokok Ligája, Európa
Liga) labdarúgó mérkőzéseire is fogadhassanak, amelyeket hét közben játszanak.
Nemrég került a Városi Értéktárba Lajkó
Sándor (1919-1975, aki a József Attila út
7. szám alatt lakott) által vásárolt és kitöltött 1960-as 34. heti kéthasábos 528205
számú játékba küldést igazoló szelvénye. A
közel 58 éves szelvényen az augusztus 21-ei
meccsek eredményeire lehetett fogadni. A 12
főjáték között nyolc NB II. és négy francia
bajnoki mérkőzés, a négy pótjáték között NB
II. meccs szerepelt, köztük Kecskemét és Jászberény a 15. sorszám alatt.
Sanyi bácsi nem volt szerencsés ezen a héten, mert az A oszlopon öt, a B oszlopon három meccs eredményét találta el.
Köszönjük fiának, hogy a megtalált szelvényt megmentette az utókor számára.
Tóth Tibor

A Totó igazoló szelvénye 1960. augusztus

Fiatal Jászsági Értelmiségiek Konferenciája
Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata 2016-ban és 2017-ben
mini konferenciát szervezett helyi felsőfokú ösztöndíjasainak részvételével.
2018-ban a résztvevők körét szélesíteni kívánták a Jászság, a szomszédos települések bevonásával. Céljuk, hogy elősegítsék, hogy a fiatalok
megismerhessék egymást, a konferencia résztvevőivel együtt értesüljenek a tudomány, a technika XXI. századi eredményeiről. Kezdeményezik, hogy a lokális konferencia évente más jászsági településen
kerüljön megrendezésre vándor konferencia módjára. Az eddigi konferenciák előkészítését Ménkű János, a művelődési ház igazgatója és a
haza költözött dr. Turjányi Sándor nyugalmazott egyetemi adjunktus
vállalta fel. Megnyerték a konferencia elnökének Nagy Andrást, a Lehel Vezér Gimnázium nyugalmazott igazgatóját és dr. Pethő Lászlót,
a Jászsági Évkönyv főszerkesztőjét, aki a konferencia előadóinak publikálási lehetőséget biztosít az évkönyvben az elhangzott előadásokból.
A háromtagú zsűri elnöke a jászfelsőszentgyörgyi születésű dr. Molnár Sándor, a debreceni egyetem intézetigazgató, tanszékvezető egyetemi tanára volt.
A március 24-én a művelődési ház nagytermében tartott konferencia 13 órakor vette kezdetét. Az érdeklődők szép számát és az előadókat Nagy András köszöntötte.
Tizenegy fiatal nevezett a konferenciára, ebből egy főnek Jászapátiból, két főnek Jászfelsőszentgyörgyről, 8 főnek Jászberényből indult el
pályája. Az előadók között végzett, már munkába állt és tapasztalatokkal is rendelkezők voltak többségben, de voltak mesterszakos- és doktoranduszhallgatók is. A 15 perces előadások témáját a sokszínűség
jellemezte. Néhány érdekesebb témát kiemelve: Az oktatás digitalizálása tabletek és számítógépek felhasználásával; A Lean vállalatirányítási rendszer bemutatása; Hogyan állapítható meg egy részvény értéke,
avagy milyen főbb pénzügyi információkra fókuszálnak a tudatos befektetők? Új módszerek a holokauszt oktatásában.

A zsűri balról jobbra: dr. Turjányi Sándor, a konferencia főszervezője,
Nagy András, a konferencia elnöke köszönti a résztvevőket,
dr. Molnár Sándor, a zsűri elnöke
Három elhangozott előadás után kérdések feltételére és hozzászólásra
is volt lehetőség bárki részéről. A zsűri elnöke tett észrevételeket az előadásokra, melyek többségében pozitív megjegyzések voltak, de kritika
is hangzott el, majd újabb előadásokkal folytatódott a program.
A konferencián résztvevők valamennyien nyertesek lettek, aki díjban
nem részesült, az sem tért haza üres kézzel, mert előadói rutinja tovább
erősödött, a felsőfokú szakmai ismereteit a gyakorlatban tudta megosztani másokkal. A hallgatóság – köztük magam is – sok új ismerettel
gazdagodott azon a szombat délután.
Bízom benne, hogy az elindítók elképzelése szerint a konferencia
folytatódik, és a jövőben jászfényszarui fiatalokra is büszkék lehetünk egy-egy előadás kapcsán.
Tóth Tibor · Fotó: Ménkű János
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Jászok Világtalálkozója
– Jászok Egyesülete –
Jászságért díj
A Jászok Világtalálkozójának idén Jászfényszaru ad otthont. A rendezvény jelentőségének megfelelően a 2017. évi jászladányi találkozó
befejezését követő héten Jászfényszaru Város Önkormányzata koordinálásában már meg is kezdték a következő, huszonnegyedik világtalálkozó tervezését. Természetesen a 2018. június 29-én kezdődő háromnapos eseményhez közeledve
a rendezés körüli atmoszféra
is emelkedetté válik, sűrűsödő
feladatokkal, izgalmakkal, az
ilyenkor szokásos adrenalinemelkedéssel. Sokszor ebben
a helyzetben jut legkevésbé az
ember eszébe partnereinek elismerése. Jászfényszarun nem
így van, sőt, a „helyzet fokozódásával” egyre többször hallható a nélkülözhetetlen segítők, közreműködők dicsérő,
elismerő említése. A helyiek
mellett jászsági önkormányzatok, civilek, vállalkozók és
természetesen a társrendező
Jászok Egyesülete alkotja ezt
Dr. Dobos László,
a kört.
a Jászok Egyesülete elnöke
Azon túl, hogy a 27 évvel
ezelőtt megalakult Egyesület
kezdeményezője volt a világtalálkozó létrehozásának, valamennyi,
azóta megtartott rendezvény társrendezőjeként kivette részét abban,
hogy az esemény a jászságban élők és az elszármazottak nagy várakozással számon tartott seregszemléjévé váljon, amely kivívta a szomszédos régiók érdeklődését is. Ennek a munkának a dandárja az egyesület
elnökére, dr. Dobos Lászlóra jut, aki nagy tapasztalatával, hozzáértésével segíti városunkat a világtalálkozó megrendezésében.
Az Egyesület vívmánya a legnagyobb jász elismerés, a Jászságért díj,
ami gyakran viseli a jászok Nobel-díja jelzőt. A díjat a Jászok Egyesülete ítéli oda az általa meghirdetett pályázati felhívás eredményeként,
amelyet a Jászok Világtalálkozója központi eseményén ünnepélyes
keretek között adnak át. E díjat az a személy nyerheti el életműve
elismeréseként, aki a Jászság kulturális és oktatási életében kiemelkedő
alkotómunkát végzett.
Jó szívvel ajánljuk az Egyesület életét, munkáját, közöttük az eddigi
Jászságért díj díjazottait bemutató www.jaszokegyesulete.hu honlapot
a kedves olvasók figyelmébe.

Diákmunka 2018
Jászfényszaru Város Önkormányzata az idei évben is lehetőséget biztosít diákmunkára.
A „Nyári Diákmunka Program” napi 6 órás munkaidőben kínál
lehetőséget a következő turnusokban és tervezett létszámokkal: I.
turnus 2018. 06. 18. – 07. 06.
25 fő; II. turnus 2018. 07.
09. – 07. 27. 20 fő; III. turnus
2018. 08. 06. – 08. 24. 10 fő.
A diákok jövedelem- és
munkatapasztalat
szerzése
mellett a foglalkoztatással a
június 29-én kezdődő 3 napos
Jász Világtalálkozó, valamint
az augusztusi „Fény Napok és Fesztivál” rendezvényeket támogatjuk,
de továbbra is hangsúlyos területek maradnak a város közterületeinek
karbantartása, illetve az intézmények segítése.
Jelentkezni személyesen lehet Péter Zsuzsannánál a Városháza földszintjén.
Jelentkezési határidő: 2018. június 8.
Illés Péter

Funkcionális edzés
Február hónap óta új edzésforma van jelen városunkban.
Lelkes csapat jött össze, akikhez
folyamatosan lehet csatlakozni.
A funkcionális edzést folyamatosan használjuk a karate edzésünk kiegészítő sportjaként, de
önállóan is megállja a helyét.
Ezt hétről hétre tapasztalhatják,
akik kipróbálják. Az edzés saját
testsúlyos gyakorlatokból, illetve eszközhasználatos gyakorlatokból áll, főbb eszközei a trx
és a kettlebell. Közben a karatés
szakosztály sem unatkozik, hisz
gőzerővel készülünk a május
elsejei bemutatónkra, mivel ebben az évben ünnepeljük fennállásunk ötödik évfordulóját.
A tagfelvétel folyamatos a gyerekcsoportunkba.
Az edzések időpontjai:
Kedd:
16:45-18:00
Csütörtök: 16:45-18:00
A funkcionális edzés időpontjai:
Kedd:
18:00-19:00,
Csütörtök: 18:00-19:00
Érdeklődni lehet: senpai Fülöp Roland +36-30/367-2168

Rengeteg
virágot hozott
a Szent József
Szabadidőpark
mandulafája

Fotó: Bőti Szilvia
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A költészet napja a Nagyiskolában

A Fortuna Borson

2018. április 11-én tabló hirdette a Nagyiskolában, hogy József Attila születésnapja alkalmából a magyar költészet napját ünnepeljük.
Kotánné Kovács Tímea tanárnő a rádióban ismertette a játékot, ami e
jeles napon várta a gyerekeket. A 4-6. évfolyam és a 7-8. évfolyam 7-7
különböző József Attila verset talált az udvaron az asztalokon, fákon,
játékokon elhelyezve. A versekhez egy feladatsor tartozott, minden
vershez egy kérdés. Aki elolvasta a verseket, és helyesen megoldotta a
feladatokat, az a költészet szépségével és egy irodalom ötössel gazdagodhatott. Szünetekben magyar költők megzenésített versei csendültek fel a rádióból, hol poposan, hol rappesen, hol népiesen.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Április 13-án testvértelepülésünkön, a partiumi Borson vendégszerepelt a Fortuna Együttes. Tasnádi István: Finito című tragikomédiájának bemutatóját vastapssal köszönte meg a lelkes közönség. A
házigazdák, élükön Bátori Géza polgármesterrel és Nagy-Máté Enikő iskolaigazgatóval, önkormányzati képviselővel, ismét meleg vendégszeretetükről tettek tanúbizonyságot. Lovászné Török Magdolna
képviselőasszony az előadás előtt nyilvánosan felolvasva adta át Jászfényszaru polgármestere, Győriné dr. Czeglédi Márta üdvözletét és
meghívólevelét a XXIV. Jász Világtalálkozóra.

Másnap a csoport Nagyvárad nevezetességeivel ismerkedett. Speciális programként a nagyváradi Szigligeti Színház kulisszái mögé is
betekinthettek a színjátszók. Érdekessége, hogy az épületet a külön
intézményként működő román és magyar társulat használja. A sok
arannyal is felújított színház – lévén tervezőjük ugyanaz – a Kecskeméti Katona József Színházhoz hasonló „ékszerdoboz” a város szívében.
A néhány hónapja felújított és az idegenforgalomnak átadott várral
pedig tovább gazdagodott a 100 évvel ezelőtt még 90%-ban magyar
lakosú város látnivalóinak sora. A teljesen felújított főtér, a zsinagóga,
a folyamatosan újuló sétálóutca ékes bizonyítéka a város fejlődésének.
Katinka

Döntőben az ifjú versmondó

A jászdózsai
„Jász-Nagykun” megyei
versmondó versenyen
április 11-én
Szénási Sándor
különdíjat nyert.
Gratulálunk
középiskolás
diákunknak!

Fotó: Katinka

A március 17-i középdöntőből Rácz Ádám versmondó a
közönségszavazatok és a zsűri
rangsora összevetésével továbbjutott a költészet napján,
április 11-én megrendezett
Megavers 10 országos televíziós tehetségkutató verseny
döntőjébe. Ádám legfiatalabbként helyt állt az erős mezőnyben és szép díjakkal térhetett
haza Szolnokról. Gratulálunk!

Kép és szöveg: Katinka

Anyakönyvi hírek – MÁRCIUS
SZÜLETTEK: Gregus Benedek (Vig Magdolna), Horváth Zara
Zelyke (Dobák Vivien Krisztina).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Kocsis Róbert és Ladár Katalin
ELHUNYTAK: Borbély Sándorné Tóth Anna (89), Csorba Ferenc
(68), Farkas Istvánné Johancsik Viktória (86), Nagy Lajos (80), Szűcs
Jánosné Menyhárt Rozália (93), Zsámboki István (80), Zsólyomi Imréné Dobák Rozália (88).
Az adatok tájékoztató jellegűek.
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Szavazóköri eredmények Jászfényszarun – Részvételi arány: 61,63%
Kapott érvényes szavazatok száma
# Jelölt neve
Jelölő szervezet/ek
		
1. Farkas Zoltán
EU.ROM
2. Bakos István Péterné
KÖSSZ
3. Radics Csaba
TENNI AKARÁS MOZGALOM
4. Keskeny Ferenc
IRÁNYTŰ
5. Jámbor László
A HAZA PÁRTJA
6. Pethes Ferenc
NEEM
7. Kanálos Róbert
MEDETE PÁRT
8. Illés Tibor
JÓ ÚT PÁRT
9. Czibak László
IMA
10. Zsákainé Fehér Mária
ÖSSSZEFOGÁS PÁRT
11. Kalmár Dávid
MUNKÁSPÁRT
12. Geiszler Tibor József
MIÉP
13. Dani József
MCP
14. Dr. Gedei József
DK
15. Kerezsiné Kádár Éva Erika
NP
16. Eszes Béla
LMP
17. Oláh Pál
MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKR. PÁRT
18. Budai Lóránt
JOBBIK
19. Horváth Zoltán
ÉRTÜNK ÉRTETEK
20. Klepács Antalné
KÖZÖS NEVEZŐ
21. Pócs János
FIDESZ-KDNP
22. Pálffy István
MOMENTUM
23. Csinger Marianna
MKKP
24. Urbán Imre
EGYÜTT
25. Varga Gyula
CSP

Új
iskola
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
41
0
19
0
148
0
0
298
2
1
2
2

Régi
iskola
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
7
1
0
36
0
11
0
125
0
0
315
6
6
2
1

Művelődési
ház
0
1
0
0
3
2
0
0
0
0
4
0
2
62
0
27
0
129
0
2
344
3
4
2
1

Pap
kastély
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
59
0
15
0
126
0
0
335
3
6
1
3

Új
iskola
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
1
1
55
0
15
0
202
0
0
300
2
6
2
4

Kapott érvényes szavazatok száma
# Párt neve
		
1. SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
2. MOMENTUM MOZGALOM
3. DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
4. SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
5. KÖZÖS NEVEZŐ 2018		
6. EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKR. PÁRT
7. ÖSSZEFOGÁS PÁRT		
8. MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT
9. MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT – PÁRBESZÉD MAGYAROR. PÁRT
10. IRÁNYTŰ PÁRT		
11. MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA
12. MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT
13. FIDESZ – MAGYAR POLG. SZÖV. – KERESZTÉNYD. NÉPPÁRT
14. NET PÁRT		
15. JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
16. MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMB. PÁRTJA
17. MAGYAR MUNKÁSPÁRT		
18. EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA
19. CSALÁDOK PÁRTJA		
20. LEHET MÁS A POLITIKA		
21. TENNI AKARÁS MOZGALOM
22. REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT
23. KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT

Új
iskola
0
5
13
0
0
0
0
4
39
0
0
0
308
0
117
0
2
1
1
26
0
1
0

Régi
iskola
0
11
12
0
0
0
0
8
35
0
2
0
315
0
105
0
5
1
0
21
0
0
0

Művelődési
ház
0
11
33
0
1
1
0
5
57
0
0
1
347
0
91
0
1
3
0
36
2
0
0

Pap
kastély
1
9
22
0
0
0
0
4
45
0
0
0
340
0
102
0
1
2
2
27
1
0
0

Új
iskola
0
14
30
0
2
0
0
4
50
0
2
0
308
0
150
0
1
4
2
22
1
2
0

További információk a valasztas.hu weboldalon – Helyi Választási Iroda
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Együtt ünnepeltünk…
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FELHÍVÁS
Jászfényszaru Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló 24/2011.
(XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet)
alapján bérleti ajánlatot tett közzé az 5126 Jászfényszaru, Deák Ferenc
utca 1/A 5. számú és 5126 Jászfényszaru, Bercsényi út 2/C 1. számú bérlakásra. A pályázat benyújtásának határideje 2018. május 15.
A bérleti jogviszony időtartama 5 év.
A lakások főbb adatai:
1. Deák Ferenc utca 1/A 5.:
hasznos alapterülete: 96 m2
komfortfokozata:
összkomfortos
szobák száma:
2, az ingatlanhoz 1 db garázs tartozik
A lakbér mértéke az eredmény kihirdetésének idején:
összkomfortos lakás: 709 Ft/m2/hó
garázs bérleti díja:
8000 Ft/hó

Fotók: Glonczi Rudolf

2. Bercsényi út 2/C 1.:
hasznos alapterülete: 73 m2
komfortfokozata:
összkomfortos
szobák száma:
1+2 fél
A lakbér mértéke az eredmény kihirdetésének idején:
összkomfortos lakás: 638 Ft/m2/hó
A pályázat teljes terjedelemben megismerhető az önkormányzat hirdetőtábláján, a www.jaszfenyszaru.hu honlapon, valamint ügyfélfogadási időben a Városháza Anyakönyvi Irodáján.

Papkastély felújítása
Fotó: Illés Gergő

Választás után
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy településünkön is
zavartalanul lezajlott az országgyűlési képviselők választása. Ebben kiemelt szerepet töltöttek be az öt szavazókörben működő szavazatszámláló bizottságok tagjai.
Szeretnék köszönetet mondani a lebonyolításban résztvevő valamennyi szavazatszámláló bizottsági tagnak, a Helyi Választási Iroda
munkatársainak, valamint a jogszerű választás lebonyolításában közreműködőknek. További munkájukhoz jó egészséget kívánok!
dr. Voller Erika Helyi Választási Iroda vezető

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Segélyhívó szám: ......................................................................... 112
Mentők, orvosi ügyelet: ............................................................... 104
Tűzoltóság: .................................................................................. 105
Rendőrség (Jászberény):............................................................. 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru):................................... (+36) 57/422-138,
...................... mobil: (+36) 70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Palócz Gábor): ................. (+36) 30/513-3312
Egészségügyi dolgozók elérhetőségei:
Dr. Palencsár Csaba ........ (+36) 57/424-113; (+36) 30/462-7976
Dr. Kovács Terézia: .......... (+36) 57/656-681; (+36) 70/567-4335
Dr. Sáfár Csilla: ................ (+36) 57/659-727; (+36) 30/519-5616
Dr. Kocsis András: ............ (+36) 57/655-256; (+36) 30/408-3202
Dr. Kakas Tünde fogorvos: .(+36) 57/424-264, (+36) 70/550-5645
Dr. Tóth Lajos János fogszakorvos ................ (+36) 30/304-7645
TIGÁZ – hibabejelentés: ......................................... (+36) 80/300-300
Falugazdász (Vincze-Járvás Katalin): .................. (+36) 70/436-4537
Vízmű-ügyelet: ...................................................... (+36) 70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet: ............................................... (+36) 70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés: ..................................... (+36) 40/28-28-28
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon: ......... (+36) 57/950-191
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon: ............. (+36) 57/522-460
Plébánia (Jászfényszaru): .................................... (+36) 30/3460-366
Polgárőrség: ......................................................... (+36) 30/2720-611
Közterület-felügyelő:.............................................. (+36) 30/611-3479
Jászfényszaru Város Önk. Hivatal titkárság ........... (+36) 57/520-101

XXIV. Jászok Világtalálkozója
Jászfényszarun
Önkéntes segítő kerestetik!
Mint arról értesültek már 2018-ban Jászfényszaru kapta azt a
megtisztelő feladatot, hogy városunk rendezheti a Jászok Világtalálkozóját, melyet utoljára a város 20 évvel ezelőtt rendezett meg!
A programokra nemcsak a jász és kitelepült jász településekről érkező
vendégeket várjuk, hanem - reményeink szerint - testvérvárosainkból
és a jászok néprokonának tartott Oszétiából is rangos delegáció érkezik.
A gazdag programkínálat lebonyolításához sok szorgos kézre van
szükség. Például: főzés, sütés, pakolás, teremőrzés, teremrendezés, vízosztás, települések delegációjának kísérete, háziasszonyi feladatok, polgárőröknek segítség stb.
Kérünk mindenkit, aki szívesen segítene, jelentkezzen a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban. A név és elérhetőségek megadásával egyidejűleg lehetősége van megjelölni azt is, hogy a jelentkező
milyen típusú önkéntes munkát vállalna szívesen.
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett édesanyánk,
feleségem, nagymamánk, dédmamánk,

GERGELY ISTVÁNNÉ
született

BÚZÁS KLÁRA

temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.

Emlékezés

MENCZEL GYÖRGY
halálának 6. évfordulójára.
„Számunkra Te soha nem leszel halott.
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Szerető feleséged és családod

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik feleségem, édesanyánk, nagymamánk,
dédmamánk temetésén részt vettek,
koszorúkkal, virágokkal búcsúztak
szeretett halottunktól,

ZSÓLYOMI IMRÉNÉ
DOBÁK ROZÁLIÁTÓL
A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik férjem, édesapánk, apósom,

CSERHÁTI NÁNDOR
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték,
koszorúikkal fájdalmunkat enyhítették.

A gyászoló család

Emlékezünk

FARKAS PÁLRA és
FARKAS PÁLNÉRA
„Elvittétek a derűt, a fényt, a meleget,
csak egy sugarat hagytatok itt, és emlékeket.
Bennünk él egy arc és a végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Hiányotokat feldolgozni nem lehet,
csak próbálkozunk élni nélkületek!”

Szerető családotok, gyermekeitek,
unokáitok, dédunokáitok

Emlékezés

KISS PÁL

halálának 28. évfordulójára és

KISS PÁLNÉ
BERÉNYI ROZÁLIA

halálának 1. évfordulójára.
„Hozzátok már a temetőbe mehetünk. Virágot csak a sírotokra tehetünk.
Amikor a könnycsepp gördül arcunkon, Azért van, mert hiányoztok nagyon.”

Szerető lányotok

Tóth Sándorné Bognár Anna
(1918–1992)
Születésének 100. évfordulója
alkalmából emlékeznek:

gyermeke, unokái,
dédunokái, ükunokája.
Emlékezés

RADICS GYULA

halálának 20. évfordulójára és

RADICS GYULÁNÉ
BARANYI ROZÁLIA

halálának 8. évfordulójára.
„Soha nem feledünk benneteket, mindig velünk maradtok.
Halálotok, míg élünk, fájó emlék marad.”

Szerető családotok

Emlékezés

GORCSAKOVSZKI
GYÖRGY
halálának 10. évfordulójára.

Nejed, szerető családod és unokáid
Emlékezés

PÁL SÁNDOR

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

Szerető feleséged, fiad, menyed és unokáid
Emlékezés

THURÓCZY JÁNOSNÉRA
sz. BALÁZS MÁRTÁRA
„Csak a kedves szép emlékek maradtak meg nekünk.
Nyolc esztendő után sem feledünk.”

Férjed és unokád

Emlékezés

SÁNTA FERENC
halálának 26. évfordulójára és

BENEI MÁRIA

halálának 9. évfordulójára.
„Az élet elmúlik, de az emlékek élnek. S míg élünk, őrizzük őket.”

Fájó szívvel szeretteik

„A mély gyász, amelyet egy szeretett lény halálakor érzünk,
abból a megérzésből fakad, hogy minden egyénben rejlik valami,
ami csak rá jellemző, és ezért teljességgel pótolhatatlan.”
(Arthur Schopenhauer)

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

KERESZTESI JÓZSEF
1931–2018

halála miatt együttérzésüket, részvétüket bármi módon kifejezték.

A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik édesanyánk,

TÓTH SÁNDORNÉ
LENGYEL TERÉZIA
1932–2018

temetésén részt vettek, és fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet Jászfényszaru Gondozási Központ dolgozóinak.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

HARANGOZÓ ANTALNÉ
ÉZSIÁS ÁGOTA
búcsúztatásán részt vettek, és őt utolsó útjára
elkísérték, valamint fájdalmunkban osztoztak.

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

Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.

Starlite
AKCIÓINK

Komplett szemüveg: 18.990 Ft (1.5 HMC lencsével)
Napszemüveg lencse: -30%
Fényre sötétedő lencse: -30%
Általános keret akció: -30%

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30

SPRINT-LOG Kft. – Álláshirdetés!
Irodai munkára keresünk asszisztenst.
Amit kínálunk: versenyképes jövedelem, családias környezet,
rugalmas munkarend.

Apróhirdetések
Szigetelt, frissen felújított tetővel, két generáció részére is alkalmas
100+75 m2-es ház eladó rendezett kiskerttel.
Jászfényszaru, Dobó I. u. 59. · Tel.: +36-70/500-1917

Előnyt jelent: irodai munkában szerzett tapasztalat,
számítógépes ismeret (excel, word), önálló munkavégzés
agilitás, angol vagy német nyelvtudás.
Jelentkezni lehet: Tóth Attila +36-30/915-0778,
vagy személyesen: 5126 Jászfényszaru, Ady E. út 2.
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Programajánló
Május
1.		
5.

9:00

Város napja, Pető Ádám emlékfutam
Lumina országos asztali verseny a művelődési házban

5. 		

A Fehér Akác népdalkör képviseli városunkat a jászkarajenői jász napon

6.
15:00
		

Redemptiós megemlékezés, könyvbemutató
a Városházán és a Régi Kaszinó étteremben

8.

Kémia show – Dr. Róka András előadása és kísérletei a művelődési házban

10:00

11-13.		

Szentkúti zarándoklat

13.

8:00

Játszóház a művelődési házban

19.

14:00

Egyházközösségi nap, beatmise, közösségi programok

19.

19:00

Golf koncert a szabadtéri színben a régi parókia mögött

26.		
Június
3.
8:00
4.

17:00

Városi gyermeknap

Elsőáldozás és úrnapja a templomban
Trianoni megemlékezés az emlékműnél, utána szentmise a templomban

Időszaki kiállítások
· Törökné Rusvai Mária kiállítása a Régi Kaszinó étteremben
· „Jóakarat az emberiségnek” – koreai kiállítás a művelődési házban
· Fenntarthatóság – iskolai rajzpályázat kiállítása a művelődési házban
· Érdekes kultúrák nyomában – Mátés László fotókiállítása a Városházán
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, www.jaszfenymuvhaz.hu honlapokon és a Facebookon.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Mi újság Fényszarun?
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