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Szeptember 19-én délelőtt a Városháza dísztermében írták alá az 
SRF indiai vegyipari nagyvállalat és Jászfényszaru Város Önkor-
mányzata között létrejött adásvételi szerződést.

A szerződés aláírását követően Győriné dr. Czeglédi Márta polgár-
mester asszony elsőként köszönetét fejezte ki az előkészítésben részt-
vevőknek, majd a sajtó képviselői számára ismertette az eddig megtett 
fontosabb lépéseket. Többek között szólt a megépült Sóstó-dűlőút 
fontosságáról, melynek köszönhetően a 11,5 tonna tengelyterhelésű 
teherforgalom elkerüli majd a várost, illetve az SRF megkezdheti az 
üzemcsarnok építését a most megvásárolt területen. Kiemelte a mun-
kaerőképzés fontosságát, melynek érdekében jó kapcsolatot épített ki 
a város a környező egyetemekkel, szakképző iskolákkal, illetve a Ri-
móczi Kastélyban már megkezdődtek a hiányszakmáknak megfelelő 
átképzések. Hangsúlyozta a folyamatos szakember ellátás biztosítását, 
melyet az önkormányzat a letelepedési támogatással, az intézményi 
ellátottság kiszélesítésével, további fejlesztések megvalósításával igyek-
szik ösztönözni, hogy ezáltal is biztosítsa a lakossági, az önkormányza-
ti és a befektetői igények egymás melletti megvalósulását.

Az SRF (Shri Ram Fibers) az ingatlanon BOPET (biaxiálisan ori-
entált polietilén-tereftalát) filmtekercs gyártó üzemet kíván létesíteni, 
ahol várhatóan 2020. március 31-ét követően indul meg a gyártás, 
100 új munkahelyet teremtve ezzel a térségben.

A BOPET egy olyan poliészter film, melyet a leginkább elterjedt 
műanyag, a PET (polietilén-terftalát) felhasználásával állítanak elő és 
csomagolási célra használnak.

Az SRF indiai vállalat 1970-ben alakult gumiabroncsok nejlonszö-
veteinek gyártására, majd bővítette termékskáláját műszaki textíliák, 
speciális vegyi anyagok, ipari fonalak, műszaki anyagok és csomago-
lófilmek tekintetében.

A csomagolófilm gyártást a vállalat 1995-ben kezdte meg, s azóta 
már túlnőtt a nemzeti határokon, és a világ egyik vezető gyártója lett a 
BOPET és a BOPP filmek tekintetében.

Kép és szöveg: -bzs-

2200 háztartás és helyi közintézmény számára vált elérhetővé a szu-
pergyors internet Jászfényszarun.

A helyi önkormányzat hosszú ideje minden olyan fejlesztést támo-
gat, mely a lakosság és az itt működő vállalkozások fejlődését szolgálja 
– mondta Győri János Bertalan a szupergyors internet átadása kapcsán 
tartott sajtótájékoztatón. Fotó: itm.gov.hu

Újabb beruházás erősíti
Jászfényszaru ipari övezetét

Szupergyors internet
Jászfényszarun

MeghíVó

Szeretettel meghívjuk önt és kedves családját 
2018. október 23-án (kedden) 16:30 órára 

nemzeti ünnepünk alkalmából tartandó megemlékezésünkre.

Program
16:30 Koszorúzás az 1956-os emlékműnél a Pap-kastély udvarán
17:00 Ünnepi szentmise Kiss Gábor címzetes esperes, érseki ta-

nácsos, plébános celebrálásával, majd megemlékezés a helyi 
művészeti csoportok és a IV. Béla Katolikus Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai közreműködésével a 
római katolikus templomban

Reméljük, megtisztelő jelenlétével
hozzájárul nemzeti ünnepünk emlékének ápolásához.

Tisztelettel:

 győriné dr. Czeglédi Márta dr. Voller erika
 polgármester jegyző

Győri János Bertalan alpolgármester
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2018. augusztus hónapban tartott ülésén 

meghozott határozatokról az alábbiakban tájékoztatjuk az érdek-
lődő olvasókat.

2018. augusztus 30.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján
döntöttek:
· Az adósságkonszolidációban nem részesült települési ön-

kormányzatok fejlesztéseinek támogatásából megvalósuló 
311 874 azonosító számú pályázat keretében közbeszerzési eljárás 
indításáról határozott, melynek lefolytatásához a Jászfényszaru 
„TK” út belterületi szakaszának felújítására, Jászfényszaru, 
Dózsa gy. úton járdafelújításra irányuló ajánlattételi felhívá-
sát elfogadta, és az ajánlattételre kijelölte a nyílt közbeszerzési hir-
detményhez mely vállalkozásokat nevezi meg. A képviselő-testület 
felkérte győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy a 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve a közbe-
szerzési eljárás eredménye alapján a nyertes ajánlattevőt jelölje 
ki, vele kösse meg a szerződést, és erről a képviselő-testületet 
tájékoztassa.

· A Szabadság út 77. szám alatti Pap-kastélyban kialakított ven-
dégszállás berendezés és felszerelés beszerzéséhez nyertes aján-
lattevőként Juhász és társa Kft.-t jelölte ki bruttó 2.134.996 Ft 
figyelembe vételével. A képviselő-testület felkérte Győriné dr. 
Czeglédi Márta polgármestert, hogy gondoskodjék a szerződés 
megkötéséről.

· A 05/219 helyrajzi számú ingatlanon lévő villanyvezeték ki-
váltás tervezésével a g-Lux Kft.-t, mint a legjobb ajánlattevőt 
megbízta, egyúttal felhatalmazta a polgármestert, hogy a terve-
zési szerződést kösse meg. A tervezésre a költségvetésében bruttó 
1.412.240 Ft összeget biztosított.

· A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00075 azonosító számú, „Önkor-
mányzati épületek energetikai korszerűsítése Jászfényszarun” 
című projekt keretében az óvoda műszaki ellenőri feladatok 
ellátására kijelölte az ajánlattevőket. A képviselő-testület fel-
kérte győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, hogy a Köz-
beszerzési Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve a nyertes 
ajánlattevőt jelölje ki és kösse meg a vállalkozói szerződést, 
melyről a Képviselő-testületet tájékoztassa.

· A tűzoltószertár felújítása tárgyú beszerzés vonatkozásában a 
garázskapu beszerzés és beszerelés munkarészre nyertes aján-
lattevőként a Carendoor Kft.-t jelölte ki az ajánlatban megjelölt 
bruttó 443.501 Ft figyelembe vételével, míg az aljzatbeton ké-
szítése és meglévő kapu elbontása munkarészre nyertes aján-
lattevőként a Tompika Bau Kft.-t javasolta az ajánlatban megje-
lölt bruttó 679.641 Ft figyelembe vételével. A képviselő-testület 
a feladat végrehajtására 200.000 Ft többletforrást biztosított a 
város 2018. évi költségvetéséből.

Jászfényszaru Város Önkormányzata elfogadta a Jászfényszaru Vá-
ros gondozási Központja alapító okiratának módosítását bölcső-
de intézmény létrehozása érdekében. A képviselő-testület felkérte 
dr. Voller Erika jegyzőt arra, hogy a Jászfényszaru Város Gondozási 
Központja alapító okirat módosításának bejegyzését kezdemé-
nyezze a Magyar Államkincstárnál. A képviselő-testület felkérte a 
Jászfényszaru Város Gondozási Központja igazgatóját, Kiss Jánosnét 
arra, hogy intézkedjék a bölcsődevezetői állás pályáztatásáról és 
gondoskodjék az állás betöltéséről. A bölcsődevezetői állás betölté-
séhez forrást biztosított Jászfényszaru város 2018. évi költségvetésének 
terhére.

A testület elfogadta a Jászfényszaru város víziközművének 2019-
2033. évekre vonatkozó gördülő-fejlesztési tervének TRV Zrt. által 
készített fejlesztési és pótlási tervrészeit, a Jászfényszaru Város Ön-
kormányzat által készített beruházási tervrészeit, továbbá a szükséges 
szolgáltatási díjat az önkormányzat a 2018. évi költségvetésének ter-
hére biztosítja.

Felhatalmazták a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező, 
Jászfényszaru város víziközművének 2019–2033. évekre vonatkozó 

gördülő-fejlesztési tervéhez szükséges nyilatkozatok aláírására.
Jóváhagyták, hogy Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-

testülete külön megállapodásban rögzítse a Tiszamenti Regioná-
lis Vízművek Zrt.-vel (mint víziközművet üzemeltetővel), a Zrt. 
részére a Thyssenkrupp Components Technology hungary Kft. 
által megfizetett, továbbá az SRF europe Kft. által megfizetendő, 
Jászfényszaru települést érintő víziközmű fejlesztési hozzájárulás 
felhasználását. A képviselők felhatalmazták a polgármestert a megál-
lapodás tartalmának a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel törté-
nő egyeztetésére, továbbá a végleges megállapodás aláírására.

Javasolták az önkormányzat intézményeinek karbantartására és 
felújítására vonatkozó előterjesztés következő képviselő-testületi 
ülésen való napirendre tűzését.

Elfogadták a Kossuth Lajos út 2. 478. hrsz. alatti ingatlanon, a „há-
rom csoportos bölcsőde építése Jászfényszarun” című és TOP-
1.4.1-15-JN1-2016-00028 azonosító számú projekt keretén belül, 
az új 3 csoportos bölcsőde építési munkáira benyújtott, tartalékke-
ret felhasználásra vonatkozó ajánlatot, valamint a 2018. 09. 30-
ig történő teljesítési határidő szerződésmódosítására vonatkozó 
kérelmet. A felhasználható tartalékkeret bruttó 15.363.527 Ft-os 
összegének kifizetését a teljesítést követően a végszámla rendezésével 
egyidejűleg engedélyezték.

Határoztak a Donnert Vidámpark jóváhagyásáról, és a búcsú te-
rületének bérleti díját 200.000 Ft-ban állapították meg. Felhatal-
mazták a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

Javasolták a Kalapgyári horgásztó területén szigetelt faház épület 
építésére vonatkozó előterjesztés következő ülésen történő napi-
rendre vételét.

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint 
a hatvan és Térsége hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság résztulajdo-
nosa akként döntött, hogy a Társaságban lévő 10.000.000 Ft értékű 
tulajdonjogát névértéken értékesíti. Jászfényszaru Város Önkor-
mányzata felhatalmazta győriné dr. Czeglédi Márta polgármes-
tert, hogy a lefolytatott egyeztetések alapján az adásvételi szerződést 
aláírja.

Döntöttek a hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Fe-
lelősségű Társaság

· 2018. július 31. fordulónappal elkészített egyszerűsített beszá-
molójának elfogadásáról;

· Jászfényszaru Város Önkormányzat 10.000.000 Ft összegű üz-
letrészének – a Társaság törzstőkén felüli vagyona terhére – 
megvásárlásáról;

· ügyvezetőjének megbízásáról;
· taggyűlésen szavazati jog gyakorlásáról.

A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00075 azonosító számú, „Önkormány-
zati épületek energetikai korszerűsítése Jászfényszarun” című pro-
jekt megvalósításához többletforrásként bruttó 418.487 Ft-ot biz-
tosítottak az önkormányzat 2018. évi költségvetéséből.

A testület a Jászfényszarui Napfény óvoda pedagógiai aszisztens 
álláshely iránti kérelmét támogatta és az 1 fővel történő létszámbő-
vítését annak bérével és járulékaival egyidejűleg jóváhagyta.

Jóváhagyták a Kiskunfélegyházával kötendő testvérvárosi kap-
csolatépítésére vonatkozó megállapodás tervezetét. A képviselő-
testület felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határozatot hoztak a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola üres álláshelyének betöltése érdekében az 
önkormányzat tulajdonában lévő jelenleg üresen álló lakások kö-
zül egy bérlemény fenntartásáról, valamint a szabad helyek figye-
lembevételével pedagógus részére szálláshely biztosításáról.

Döntöttek az önkormányzati tulajdonban lévő Jászfényszaru, Deák 
Ferenc utca 1/a 1. szám alatti lakás szolgálati jelleggel történő bér-
beadásáról.

Több külterületi ingatlan vonatkozásában meghosszabbították a 
korábban megkötött haszonbérleti szerződéseket.

Jóváhagyták a Csokonai út 23. szám alatti ingatlan értékesítésére 
kiírt nyilvános pályázati felhívást. (folytatás a 3. oldalon)
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Önkormányzati hírek
a fontosabb döntésekről

Szeptemberben egy hétvégére
a Vajdahunyadvárba költözött

a Jászság!

(folytatás a 2. oldalról)
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a pályázati fel-

hívás közzétételére, az ajánlatok értékelésére, és a legkedvezőbb aján-
lattevővel a szerződés megkötésére.

Elfogadták az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Jászfény-
szaru belterület 1982. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan ré-
szének bérbeadását 1 év időtartamra.

A zárt ülésen továbbá megtárgyalták a beérkezett ingatlan vételi 
ajánlatokat és felhatalmazták a polgármestert értékbecslés elvé-
geztetésére, majd az ebben foglalt összegnél nem magasabb áron az 
áralku lefolytatására.

Döntöttek a gyöngyvirág utca 11. ingatlanra bejegyzett beépítési 
kötelezettség, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törléséről. 
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szükséges jog-
nyilatkozatok megtételére. Dr. Voller Erika jegyző

Egy elkeseredett ügyfél keresett meg azzal, hogy sehol nem talál 
olyan vállalkozót, aki a házát veszélyeztető fát kivágná. Sikerült a 
megfelelő szakemberhez irányítani, aki a segítségére volt, ennek ered-
ményeként egy köszönő levelet juttatott el hozzánk, mely az alábbi 
szöveget tartalmazta:

„Köszönöm!
Győri Gábornak, hogy segítségemre volt és legallyazott egy fát, melynek 
ága a kéményem épségét fenyegette. Tette mindezt 4 m magasan egy 
lódarázs fészek közvetlen közelében.

P. I. külterületi lakos – 2018. szeptember”

Fentiek alapján az ügyfél nem csak kért, de köszönetet is mondott.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

FeLhíVÁS
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tör-

vény 42/B. § (1) bekezdése alapján elrendelem a Jászfényszaru város 
és Pusztamonostor község területén lakó- vagy tartózkodási hely-
lyel rendelkező személyek tulajdonában álló ebek összeírását.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben 
előírt adatokat a települési önkormányzat jegyzője rendelkezésére bo-
csátani. Az ebösszeírás önbevallással történik. Az ebösszeírás során az 
ebtartóknak ebenként egy adatlapot kell kitölteni és azt (azokat) kö-
telesek a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatalba visszajuttat-
ni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége, azok 
folyamatosan beszerezhetőek a Jászfényszarui Közös Önkormányzati 
Hivatal Iktatójában (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. és a Puszta-
monostori Kirendeltségen (5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74.), 
vagy letölthetőek Jászfényszaru Város Önkormányzata honlapjáról a 
www.jaszfenyszaru.hu oldalról.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet 
benyújtani:
· személyesen vagy postai úton eljuttatva Jászfényszarui Közös Önkor-

mányzati Hivatal Iktatójába (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.),
· aláírva elektronikusan elküldve a kiss.zsuzsanna@jaszfenyszaru.hu 

e-mail címre,
· faxon elküldve a +36-57/520-103 fax számra.

Az ebösszeírás határideje: 2019. február 28.
Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

· kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értel-
mében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel meg-
jelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban megha-
tározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a 
transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni;

· az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban 
bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a 
bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be 
kell jelenteni;

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatla-
pok valóságtartalmát az önkormányzati hivatal munkatársai ellenőriz-
ni fogják.

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998 (XII. 31.) Korm. rende-
letben foglaltak alapján, aki a kötelezően előírt adatszolgáltatást nem, 
vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesítette, 30.000 
Ft állatvédelmi bírsággal sújtható. Együttműködésüket köszönöm!

Dr. Voller Erika jegyző

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár valamint a IV. Béla 
Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tisztelettel 
meghív mindenkit 2018. október 6-án, szombaton 18 órára a Vá-
rosházához, hogy az 1848-as emléktábla előtt közösen emlékezzünk 
az aradi vértanúkra.

A szombati szentmise után gyertyagyújtásra várunk mindenkit, aki 
kegyeletét szeretné leróni a nemzet nagyjai előtt.

Az eseményről dr. Kocsisné Horti Monika történelemtanár emlé-
kezik meg. Közreműködnek a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói.

A kulturális fesztiválon az érdeklődők megismerhették a térség tör-
ténelmét, művészetét, hagyományát és tárgyi világát. A látogató-
kat mindkét napon kiállításokkal, játékokkal, népzene-, néptánc-, 
és kézműves bemutatókkal, valamint számos helyi gasztronómiai 
specialitással várták. A tradíciók mellett a Jász Ünnep című rendezvé-
nyen a jász települések jelenéről, helyi értékeiről, a térség mezőgaz-
daságáról, minőségi termékeinek széles választékáról, a települé-
sek kulturális és turisztikai programkínálatáról is képet kaphatott 
a közönség. Az ingyenesen látogatható fesztivál első napján 27 jász 
település, intézmények, egyesületek és kiemelt vendégek részvételével 
egy díszfelvonulással is színesítették a vajdahunyadvári programot.

Jászfényszaru város részéről köszönjük a résztvevők munkáját, hiszen 
kulturális és közéleti munka eredményeként méltón képviseltük vá-
rosunkat a rendezvényen! Fotó: Bugyi László

Nem csak kért, meg is köszönte!

Ebösszeírás

Meghívó
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Településfejlesztés, városszépítés, élhető környezet városunkban
A jó gazda tripla jutalma
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányza-

tok fejlesztéseinek támogatására 2014-ben jelent meg felhívás, amire 
Jászfényszaru Város Önkormányzata eredményesen pályázott. Akkor 
az elnyert 181 millió forintból az önkormányzat az Ady Endre, Vörös-
marty utcákban 1957 m hosszban felújította az utat, a Virág utcában 
517 m hosszú új utat épített.

A felhívás 2016-ban is megjelent azzal a kitétellel, hogy a jövőben 
már nem lesz lehetőség pályázni. Az önkormányzat újból pályázott és 
2014-hez hasonlóan ismét elnyert 181 millió forintot, így megdup-
lázta a jól gazdálkodó önkormányzatok számára szánt forráskeretét. 
Utóbbi pályázati összegből a Vasvári Pál, Huszár, Bacsó Béla, Gólya, 
Petőfi S., Wesselényi utcákban 3220 méter út és 2480 méter járda 
felújítása már megvalósult. A kiváló projektgazdálkodásnak köszön-
hetően a rendelkezésre álló keretből közel 50 millió Ft megmaradt, 
ami a jutalom tripla részeként is felfogható. Az összeg felhasználása 
érdekében az önkormányzat kezdeményezi a támogatói okirat módo-
sítását, így a „Benzinkút útja” 336 méteres belterületi szakasza, vala-
mint a Dózsa György út két oldalán 217 méter hosszban a járda is 
megújulhat.

Topon a TOP-os projektek végrehajtásában
Jászfényszaru Város Önkormányzata eredményesen használja fel a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok keretében elnyert, 
összességében több mint egymilliárd forint uniós támogatást.

Az eredményesen zárult öt támogatási kérelemhez kapcsolódó pro-
jektek közül a „Zöld város” fejlesztés befejeződött, további projektje-
ink a hajrába érkeztek.

A támogatási kérelmek benyújtásához képest az építési árak 20-
30%-os mértékben emelkedtek, illetve a kivitelezés során felmerül-
tek olyan műszaki és szakmai igények, amelyek árnövekedéssel jártak, 
ezért három beruházáshoz önkormányzati forrást is kellett biztosítani, 
összesen 151.329.152 Ft összegben.

eredményes projektmunka, bővülő projektméret
Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projektben a 

fejlesztéseket a tervezettnél kisebb költségekkel valósítottuk meg. A 
megtakarításnak köszönhetően bővíthettük a korszerűsített intézmé-
nyeink számát. Sikeres akciónknak hála a városháza, a rendőrség, a 
gondozási központ, az egészségház, és a teaház után az új óvodára is 
napelemek kerültek a TOP-os projekt keretében.

A zagyvagáti kerékpárút átadása 2019 tavaszára várható
A boldogi út zagyvagáti leágazásától induló, a Heves megye határá-

ig tartó 3526 m hosszúságú kerékpárút megépítését szolgáló projek-
tünkben is kezdeményezzük a műszaki tartalom növelését a fel nem 
használt támogatási keret terhére. Terveink szerint a kerékpárutat sáv-
elválasztó- és útszegély jelzéssel is ellátjuk, így tavasszal a lehető legbiz-
tonságosabb útszakasszal tesszük teljessé a Boldog és Hatvan települé-
sek kerékpárutas elérhetőségét.

Az új bölcsőde már mutogatja városszépítő „arcát”
Az építkezés a módosított ütemterv szerint halad, ezért reális esélyt látunk arra, hogy az új bölcsődénk 2019. év elején megnyitja kapuit. Addig  

azért bőven akad teendő. A bölcsőde a Jászfényszaru Város Gondozási Központja intézményi keretein belül kezdi meg működését. Kiemelt fel-
adat a bölcsőde szakmai vezető állás meghirdetése, a vezető mielőbbi kiválasztása, aki közvetlenül részt vesz a bölcsőde működéséhez szükséges 
szabályzatok, dokumentumok elkészítésében és beszerzésében, a dolgozók és a gyermekek felvételében.

A 13 alkalmazott az alábbi munkakörökben látja el feladatát: bölcsődevezető 1 fő, kisgyermeknevelő 6 fő, bölcsődei dajka 2 fő, élelmezésvezető 
1 fő, szakács 1 fő, konyhalány 1 fő, mosónő 1 fő. Az önkormányzat és a gondozási központ egyetlen munkakör betöltésére sem tett személyre 
vonatkozó kötelezettségvállalást. A bölcsődébe három csoportban 36 férőhellyel várják a gyermekeket. A nyitás előtt legalább két hónappal 
mindenre kiterjedő tájékoztatást nyújt az intézmény vezetősége.

A szépülő bölcsőde. Az előterében a tanuszoda alapja látható. A fotó a tanuszoda megépítésével válik kuriózummá,
hiszen erről a helyről attól kezdve már nem készül felvétel.

Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok (TOP) támogatás felhasználása

   önkormányzati# projekt leírása, azonosító száma támogatás összege Ft többletforrás összege Ft

1. Szabadság út zöldfelületi fejlesztése, TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017 156.600.000 31.895.727

2. Ipari Park fejlesztése, útépítés I. ütem, TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008 300.538.870 19.938.895

3. Új bölcsőde építése Jászfényszarun, TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 250.000.000 99.494.530

4. Kerékpárút építése a Zagyva-gáton, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 250.000.000 -

5. Hat épület energetikai korszerűsítése, TOP-3.2.1-JN1-2016-00075 86.837.709 -

Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok (TOP) bírálati szakaszban lévő kérelem

 projekt leírása, azonosító száma támogatás igény Ft

 Ipari Park fejlesztése, útépítés II. ütem, TOP-1-1-1-16-JN1-2017-00011 800.000.000
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A IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
diákjai szeptember 3-án Veni Sancte szentmisével és tanévnyitó ün-
nepséggel kezdték meg a 2018/2019-es tanévet. Hagyományainkhoz 
híven a nyolcadikos tanulók az óvodában várták a kicsit félénk, mo-
solygós, izgalommal és kíváncsisággal teli első évfolyamosokat. A vé-
delmet jelentő óvónénikkel várta végig mind az 58 elsős az ünnepséget 
a templomban, ahonnan már a tanító nénik – Rozál néni, Éva néni és 
Kati néni – kísérték át őket az iskolába. Rövid ismerkedés, az iskola 
épületének megismerése után önfeledt játék következett az udvaron, 
és pillanatok alatt elrepült az első délelőtt. Másnap sokan megismer-
kedtek a napköziben Ottília nénivel és István bácsival, akikkel a tanév 
során nem csak délután, hanem néhány tanórán is találkozhatnak a kis 
nebulók. Reméljük, hamar megszokják a tanórák rendjét, megismer-
kednek és elmélyülnek a számok és betűk birodalmában. Valamennyi 
pedagógus nevében sok sikert kívánunk nekik!

Czeglédi Dóra · Fotó: Glonczi Rudolf

Az új tanévben új pedagógusok érkeztek tantestületünkbe. Jevcsák 
Ottília Kárpátaljáról, Vincze Dániel Jászladányról. Szeretnének mi-
hamarabb a közösséghez tartozni. Várják, hogy megismerjék új tanít-
ványaikat, kollégáikat, a város lakóit. Sok szeretettel köszöntöm őket 
a tantestület, az egyházközösség és a város lakói nevében. Kívánom, 
hogy sok mosolygós arc hálálja meg munkájukat.

Megkértem az új kollégákat, hogy mutatkozzanak be. 

Jevcsák Ottília
Jevcsák Ottília vagyok Kárpátal-

járól, egy Ungvár közeli falucskából 
érkeztem ide Jászfényszarura. Sá-
rospatakon tanultam a Comenius 
Tanítóképző Főiskolán iskolai taní-
tó és római katolikus hitoktató sza-
kon. Pedagógusi pályámat az ung-
vári Dayka Gábor középiskolában 
kezdtem. Később az ungvári járási 
Szürtei Középiskolában folytattam 
pályámat, majd a Sislóci Középisko-
lában voltam állásban. Immáron 21 
éve vagyok a pályán. Minden tanévet 
új reményekkel kezdtem. Szeretem 
a gyerekek közelségét. Sok energiát, 
feltöltődést adnak nekem. 

Szabadidőmben szívesen hallgatok 
zenét, vagy fejtek keresztrejtvényt. Szeretem a természetet, a színházat, 
hangversenyt. Családomnak szívesen főzök és sütök. 

Római katolikus vallású vagyok. Ahonnan én jövök, ott mélyen 
megélik a hitüket az emberek. Fontos volt számomra, hogy katolikus 

iskolában helyezkedjem el, és gyer-
mekemet is ide járassam. 

A városka első pillantásra belopta 
magát a szívembe. Különösen a jó-
ságos emberekre lehet büszke. Re-
mélem, hogy otthonra találunk mi 
is benne. Szeretném megköszönni, 
hogy szeretettel, segítő szándékkal 
fogadtak rögtön kollégáim. 

Vincze Dániel
Vincze Dániel vagyok, 1986-ban 

születtem és Jászladányon élek szüle-
tésem óta. A Budakalász Gimnázium 
jászladányi tagozata után Hatvanban 
elvégeztem Grassalkovich Szakiskolá-

ban a fazekas szakot, amit 2008 óta művelem otthoni műhelyemben. 
Egy kis idő elteltével gondoltam egyet, beiratkoztam Egerbe az Esz-
terházy Károly főiskolára képi ábrázolás szakra, majd elvégzése után 
vizuális környezetkultúra és tehetségfejlesztő tanári szakra is jelentkez-
tem, amit 2018-ban végeztem el. Kezdőként csak a féléves tanítási 
gyakorlatot tudom előző helyként feltüntetni, amit otthon végeztem 
a Kolping Katolikus Általános Iskolában. Jászfényszarun az alapfokú 
művészeti iskola délutáni foglalkozásain fogok részt venni, mellette 
Jászalsószentgyörgyön is ugyanezt a feladatkört fogom ellátni. Érdek-
lődési köröm közé tartozik a néphagyomány ápolása, mind szellemi 
és tárgyi emlékei, ami a fazekasságból eredendő, a magyar népzene, 
a népi építészet. Mellette a képzőművészeti alkotások készítése, festé-
szet. Témáim közé tartoznak a figurális ábrázolásoktól a minimalista 
kivitelezések is, ezek a jegyek a munkáimon is meglátszódnak.

Tervem között szerepel a Népművészet Ifjú Mestere díj elnyerése fa-
zekas szakágból, amit a Hagyományok Háza által szoktak kiírni min-
den évben. Tanári pályámmal kapcsolatban szeretném tovább képezni 
magam művészet terápia területen, de ez még a jövő meséje lesz.

Kívánom nekik, hogy érezzék jól magukat Jászfényszarun, terveiket 
valóra tudják váltani.

„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűj-
tetsz és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a terv-
rajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen 
tenger iránt.” (Antoine de Saint-Exupéry)

Fáczán Izabella

Kerekné Mihalik Judit
Kerekné Mihalik Juditnak hív-

nak. Férjemmel és két kisfiam-
mal jelenleg Jászárokszálláson 
lakunk. Tanulmányaimat Szege-
den végeztem matematika–rajz 
szakos tanárként, majd ezt köve-
tően Jászapátin a Gróf Széchenyi 
István Katolikus Középiskolá-
ban dolgoztam. 2014 óta a jász-
berényi Hamza Gyűjtemény és 
Jász Galéria szakmai munkatár-
sa vagyok. A képzőművészettel 
nem csupán a munkám kapcsán 
találkozom, mindig nagyon fontos része volt az életemnek. Az alkotás 
folyamata közben igazán el tudok mélyülni, és hasonlóan feltölt, mint 
másik kedves időtöltésem, a természetjárás.

Az idei tanévet a helyi általános iskola új rajzszakos tanáraként izga-
tottan várom, és bízom benne, hogy a gyerekekkel sikerül majd meg-
szerettetnem a tantárgyam.

Becsöngettek…!

Iskolánk új pedagógusai

ISkolaI hírek
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Ez volt a mottója a hittanos-napközis tábornak, amit az idén harma-
dik alkalommal szerveztem meg, a lebonyolításban pedig az iskolánk 
pedagógusai segítettek. A fő helyszín a Szent Erzsébet Közösségi Ház 
volt, és 2018. júl. 30 – aug. 3-ig tartott.

A táborban 43 gyermek vett részt, velük szemléltük Máriát, tanul-
tunk hozzá énekeket, elzarándokoltunk Mária-kegyhelyre, róla elne-
vezett templomokba, ismerkedtünk Mária-ünnepekkel, készítettünk 
rózsafüzért.

A gyerekek 4 csapatra lettek osztva, a csapatok bibliai nevet válasz-
tottak maguknak, és csapatzászlót is festettek. A foglalkozások „forgó-
színpad” jelleggel zajlottak. Voltak kézműves programok, bibliai ka-
lauz, tűzoltóbemutató, templomtorony-látogatás, sportverseny, közös 
éneklés és sok-sok játék. Pusztamonostorra mentünk lovaskocsival, 

ahol megnéztük a templomot, ami Kisboldogasszonyra van felszen-
telve. Autóbusszal pedig Máriabesnyőre és Vácra zarándokoltunk. 
Vácon kisvonatoztunk, megnéztük a hatalmas székesegyházat, a püs-
pöki palota kertjében sétáltunk, fagyit ettünk és játszótéren is voltunk 
a Duna-parton. 

Ez a hét örömmel töltötte meg a szívünket, ez látszott a gyermekek 
arcán és szemében, és igazi testi-lelki felüdülést jelentett.

Köszönjük Gábor atyának, hogy szentmisével kezdhettük a tábort. 
Köszönjük az önkormányzat anyagi támogatását, a Rózsafüzér tár-
sulat, Koháriné Marika néni hozzájárulását, a segítő pedagógusok, 
egyházközségi tagok, az iskolai takarító nénik munkáját, valamint a 
Gamesz, a polgárőrség és a rendőrség önzetlen segítségét.

Kép és szöveg: Hornyák Péterné hitoktató

„Máriával az úton”
ISkolaI hírek

MeghíVó

Szeretettel meghívunk
minden kedves érdeklődőt

a Művésztanáraink című kiállításra,
melynek keretében

Kerekné Mihalik Judit és Vincze Dániel
új pedagógusok mutatkoznak be.

Megnyitó:
2018. október 8-án hétfőn 17 órakor

kezdődik a Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Könyvtárban.

A kiállítás megtekinthető
2018. október 31-ig.
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Leendő kiscsoportos gyermekek ismerkedtek az óvodával. A kis Süni 
csoportosok augusztus 30-án, a kis Méhecskék pedig szeptember 3-án 
fedezték fel az óvoda udvarát, csoportszobáit, azok játékait.

Földvári Edit

„Táskámban könyvek, füzetek,
vár rám egy pad és sok gyerek,
számok, betűk és dallamok...
Szervusz! Iskola! Itt vagyok!„
Kálnay Adél: Köszöntő

A Napfény Óvoda Méhecske 
és Süni csoportos gyermekei im-
már kisiskolásként a tanévnyitó 
szentmisén.

Földvári Edit

A jászfényszarui Samsung gyár dolgozói évek óta támogatják óvo-
dánkat televíziókkal, társadalmi munkával. Így szépült meg az óvo-
daudvar, és festettek játékokat. Az új Napfény Óvodában is folytatták 
hagyományos társadalmi munkájukat, már második alkalommal se-
gítettek takarítani, udvart rendezni. Beüzemelték az ajándék televí-
ziókat. Közben megnézték új épületünket felidézve saját ovis koru-
kat, jelüket keresték az öltöző szekrényeken vagy hamarosan érkező 
csemetéjüknek nézték meg alaposan a csoportokat, udvarunkat. Volt 
óvodásainkat is köszönthettünk a segítő önkéntesek között, ami külön 
öröm számunkra. Köszönjük a segítséget, mindig szívesen látjuk őket, 
munka mindig akad számukra az új óvodában kívül és belül.

Mezeiné Folyó Angéla

Egri Zsuzsanna pszichológus vagyok. 2002 óta dolgozom pszicho-
lógusként, jelenleg óvoda és iskola pszichológusként nyújtok segítsé-
get a gyermekeknek és szüleiknek. Életutam végigkísérték a gyerekek. 
Munkám során foglalkoztam értelmi-, látás-, ill. beszédfogyatékos 
gyermekekkel. A gyermek ellátásában a következő elsődleges terüle-
teken tudok segítséget nyújtani: szorongásoldás, viselkedés- és maga-
tartászavarok kezelése, tanulási zavarok kezelése, személyiségfejlesztés, 
illetve játékterápia. Elsősorban ilyen problémákkal küzdő szülők, csa-
ládok kérik a pszichológiai megsegítést. A gyermekek ellátása egyéni 
és csoportos formában történik, ahol a szülői együttműködés elenged-
hetetlen. Amit a legjobban szeretek a munkámban, a gyermekek arcán 
megjelenő mosoly, amelyet a foglalkozások alkalmával tapasztalok, 
mert a gyermekek jól érzik magukat. Nyilván vannak nehézségeim is 
a munkám során. Ez abban mutatkozik meg, hogy az együttműködés 
hiányzik, illetve időnként nem minőségi. A jászfényszarui óvodában 
2018. március 23-tól dolgozom, ez idő alatt megtapasztalhattam és 
megismerhettem részben a gyermekeket, illetve a szülőket. Példaké-
pem Maráczi Ernő pszichológus-gyógypedagógus, aki valószínűleg 
egy életre megfertőzött a gyermekpszichológiával.

Egri Zsuzsanna

Egy kisfiú újságolja a gyerekeknek:
– Nekem megvan a Madagaszkár mese.
– Nekem is megvan, az öreg Oszkár – tromfol rá a másik.

– Ma este telihold lesz – világosít fel B.
– Akkor én is megnézem – mondom.
– A konyha ablakból nézd – mondja – onnan látni a legjobban.

Egy kisfiú sír.
– Miért sírsz? – kérdezem.
– D. megkarcolt a dinószaurusszal – panaszolja.
– De már megpusziltam. Kettöször – védekezik a „tettes”.

– Miből készül a tej? – érdeklődnek a gyerekek.
– A tehén adja – mondom.
– Van bikatej – világosít fel egyikük.

P. tele van piros foltokkal.
– Jól megcsipkedtek a szúnyogok – állapítom meg.
– Mert a mamája nem kente be légyirtóval – világosít fel egy kislány.

Összegyűjtötte: Földvári Edit

Óvodanyitogató, ismerkedő nap

Új munkatárs a Napfény Óvodában

Gyerekszáj

Samsung dolgozók az óvodában
ÓvodaI hírek

Hirdetési díjaink
Vállalkozói Egész oldalas  ........ 40.000 Ft

 Fél oldalas  ............ 20.000 Ft
 Negyed oldalas  ..... 15.000 Ft

Lakossági Apróhirdetés  ........ 30 Ft/szó
 Keretes  ................. szöveg  .......... 30 Ft/szó
   illusztráció  ... 500 Ft/db
 Családi esemény  ... szöveg  .......... 30 Ft/szó

   fotó  ............. 1.000 Ft/db

Fo
tó

: F
öl

dv
ár

i E
di

t Fotó: Pető István
Fotó: G

lonczi Rudolf
Fo

tó
: L

an
gó

 M
ik

ló
sn

é
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Fény Tábor újból
Az idei tábor ötnapos volt, ami két izgalmas nappal volt több, mint a 

tavalyi. A jelentkező gyerekek száma pedig 64 fő volt, ami jóval több, 
mint a tavalyi.

Augusztus 13.
SZeNT JóZSeF SZABADIDőPARK
A tábor első reggelén mindenki izgatott volt. A szervezők azért, 

hogy vajon minden a helyén van-e, mindenre gondoltunk-e, a gye-
rekek azért, hogy a barátaik biztosan ott lesznek-e, a szülők pedig a 
túl nagy meleg miatt, és azért, hogy a gyerekeik jól érezzék magukat 
egész héten.

A jelentkező gyerekek eltérő életkora és a más településekről érkezők 
miatt az első nap az összeismerkedésről szólt, amit játékos feladatok-
kal, csoportos játékokkal oldottunk fel.

A gyerekek kezdeti tartózkodása, megszeppenése percről percre ol-
dódott és mire a tízóraira került a sor, már nyoma sem volt.

A délutánt a Szent József Szabadidőparkban töltöttük, ahol a park 
kellemes adottságait kihasználva vidám, játékos sorversenyekkel ková-
csolódtak tovább a csoportok, és a végén a nagy melegre és a fáradt-
ságra való tekintettel egy óriási vízibombás játékkal zártuk a napot. 
Senki nem maradt szárazon, de senki nem nyafogott, hogy zavarja a 
nedves ruházata. Mire gyalogosan visszaértünk a művelődési ház előtti 
parkba, már mindenki újból szalonképes volt és boldogan ölelte át a 
rá váró szülőket.

Augusztus 14.
VADÁSZhÁZ
A reggeli bemelegítő játékok után a gyerekek bőszen tanulták an-

golul a számokat, hogy el tudják játszani a számháborút angol nyel-
ven. A kihívástól még a rutinosabbak is megilletődtek, így kételkedve 
vonultak a vadászház melletti erdőbe, hogy kezdetét vegye a számok 
háborúja.

Legnehezebb feladata a számokat ellenőrző segítőknek volt, mert a 
bekerített területen csak úgy záporoztak a five-six-zero-one és egyéb 
kombinációk, amit kívülállóként lehetetlenség volt követni, és így volt 
olyan kis játékos is, aki két félidőt végigjátszott úgy, hogy már az első 
két percben kiütötték. Nem baj, mindannyian tudjuk, hogy nem a 
győzelem számít, hanem a jókedvű részvétel!

Ebéd után aztán megérkeztek az airsoftos fiúk Vecsésről, akiket már 
a kipakoláskor megszálltak a gyerekek, és nem is tágítottak mellőlük 
a nap végéig.

A tábor egyik nagy hívó szava bizonyára az airsoft volt, ami a kisfi-
úkat és kislányokat, valamint játékos kedvű felnőtteket is lázba tudta 
hozni. Az airsoft fegyverek Japánból indultak el térhódító útjukra és 
mára már elterjedtek a világ szinte minden országában. Sikerüket an-
nak köszönhetik, hogy a fegyverek valósághű utánzatai az eredetiek-
nek, a lövedékek viszont műanyagból vannak, ami miatt az izgalmakra 
éhes fiatalok nagyszerű kalandokat élhetnek át, viszont megfelelő vé-
dőöltözetben teljesen veszélytelen az akció.

A vecsési fiúk nagyszerű élményekkel ajándékozták meg az erre fo-
gékony gyerekeket, mert a védőszemüvegek felvétele és a tárazás el-
sajátítása után csak úgy záporoztak a céltáblákra a golyók, és hangos 
csatakiáltások verték fel az amúgy békés erdőt és az alvó kutyákat. 
Az airsoft fegyverek mellett lehetőség nyílt kipróbálni a kiscsoportos 
lézerharcot is, ami szintén nagyon tetszett a gyerekeknek, volt, aki 
többször is szerette volna kipróbálni, és olyan is volt, aki még szeretett 
volna maradni a nap végén.

Augusztus 15.
PeThő-TANyA
A Pethő-tanya az a hely, ahol mindenki talál magának megfelelő el-

foglaltságot, még akkor is, ha már másodszor, harmadszor vagy sokad-
szor látogat el ide. Mindig van felfedezni, megcsodálni való. Ezen a 
napon nekünk szervezőknek az volt az igazi feladatunk, hogy úgy kap-
janak a gyerekek a helyszín adta szabadságból minél nagyobb falatot, 
hogy azért szemmel tudjuk őket tartani. A tavon lehetett csónakázni, 
a kis melléktóban horgászni. Az állatokat meg lehetett nézni, simo-
gatni, etetni, a pulykákkal még beszélgettünk is. Pethő Ferenc meg-

engedte, hogy a magtárban a gyerekek beleüljenek, beletúrjanak az 
összegyűjtött kukoricába, még olyan áron is, hogy utána neki kellett 
újból összelapátolni az egészet. A magtárból kijőve álmélkodva nézték 
a bőrükre tapadt fehér port, és mosolyogva kérdezték, hogy beme-
hetnek-e még egyszer. Pethőné Katika és segítői végtelen türelemmel 
kézműveskedtek a gyerekekkel egész délelőtt, így ebédig mindenki 
kezében ott volt az alkotás, amivel aztán lehetett játszani, vagy viselni.

Délután Pethő Ferenc traktoros kalandtúrára vitte a résztvevőket, 
ahol az úton egy-egy kanyarban vagy emelkedőnél nyugodtan lehetett 
sikítozni, senki nem szólt érte.

Persze az angolozás sem maradt el ezen a napon sem, így a gyerekek 
szókincse napról-napra bővült, a mai napon az állatok neveivel és a 
gazdasággal ismerkedtek meg.

A Pethő-tanyáról mindig nehéz elindulni, és ahogy elindulunk, már-
is újból jönnénk vissza.

Ezen az estén még egy éjszakai gyalogtúra is gazdagította a napot, 
ami a művelődési háztól a Lehel-tóig tartott. A Lehel-tavat a sötét-
ben körbejárva tábortüzet gyújtottunk, ahol alkalom nyílt elénekelni 
a frissen tanult angol dalokat, és végezetül kívánságainkat megfogal-
mazva, lámpást indítottunk égi útjára.

Augusztus 16.
hATVAN (BICIKLITúRA)
Szerencsére, erre a napra elkészült a Zagyva-gát bicikliseknek épí-

tett útja, így teljes biztonságban indulhatott el a csapat Hatvanig. Az 
utat mindenki ügyesen végig kerekezte, így a hatvani kirándulás egy 
nagy fagyizással vette kezdetét, majd a Széchenyi Zsigmond Vadászati 
Múzeumban nézték meg az állandó kiállítást. A múzeum után a vadas-
park előtt a gyerekek elfogyasztották a pizza ebédet, később bejárták a 
vadaspark egész területét, megnézték és „kiszabadították” az állatokat, 
majd biciklire pattanva visszafelé is megtették a 15 kilométernyi utat, 
ami biztosította a legelevenebb gyerekeknek is a napi fáradtságot és az 
esti pihentető alvást.

Augusztus 17.
BOLDOg
Reggel két lovaskocsi várta a táborozókat, hogy eldöcögtesse őket 

egészen Boldogig. Lovaskocsin utazni jó, mert ér bennünket a szél, 
hallani a lovak patáinak megnyugtató hangját és nem kell izgulni a 
megengedett sebesség átlépés miatt sem.

A településre érve legelőször a boldogi katolikus templomot néztük 
meg, majd átsétáltunk a tájházba, ahol frissen sült boldogi rózsafánk 
várt minket. A fánk elfogyasztása után minden kisfiúnak és kislány-
nak lehetősége nyílt arra, hogy ő maga is kipróbálja a különleges 
boldogi tészta kisütését, ami egyáltalán nem volt egyszerű. Boldo-
gon megtekintettük még a helyi művelődési házat és könyvtárat is, 
és később a sok élménytől elpilledve tartottunk haza Jászfényszarura 
a lovaskocsikkal.

Délután vidám és zajos táborzáró feladatok vártak a gyerekekre a 
művelődési ház előtti parkban, ahol kiosztásra került a meglepetés 
ajándék, a Jászfényszaru Város Önkormányzata által felajánlott kabala 
sárkány, hogy az élményeken kívül valami kézzelfoghatót is hazavi-
hessenek a gyerekek, amire jó ránézni, ami eszükbe juttatja a vidám 
perceket, az új barátokat, a Jászfényszarun eltöltött napokat.

Az idei Fény Tábor is véget ért, és mindannyiunk számára tudott 
örömet, új élményt nyújtani. Szervezőként jó volt megtapasztalni, 
hogy a reggelente Minecraft és Fortnite küzdelmek lázában érkező kis-
fiúkat és lányokat később már a különböző helyszínek varázsa ragadta 
magával, és bár voltunk áramforrás közelében, de senki nem akarta 
a töltőjét csatlakoztatni és senki nem kérdezgette a wi-fi jelszót sem. 
Egy hétre talán sikerült a gyerekeket a mi analóg gyermekkorunkba 
visszavinni. Ez nekünk is öröm volt.

Mi egyébbel zárhatnám a táborbeszámolót, mint: jövőre veletek 
ugyanitt!

A szervező Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nevében ez-
úton is köszönjük az önkénteseink, az MV-Consulting Kft. és más 
külső segítőink lelkes munkáját, mellyel nagyban hozzájárultak tábo-
runk sikeréhez. Bujdosó Katalin könyvtáros
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A Fény Tábor képekben. Fotók: Fekete Csilla, Katinka, Radicsné Farkas Annamária
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Testvérvárosi megállapodás Kiskunfélegyházával
A fényszaruiak tudatában min-

dig is jelen volt, hogy Kiskunfél-
egyházát részben jászfényszaruiak 
népesítették be. 1876-ban ado-
mányokat gyűjtöttek a vízkáro-
sult kiskun testvérek számára. 
1943-ban a betelepítés 200 éves 
évfordulója alkalmából népes kül-
döttség utazott a kiskunfélegyházi 
ünnepségekre. A delegáció díszes 
oklevéllel érkezett haza, melyet az 
ünnepségen vettek át.

A rendszerváltást követően a 
Fényszaruiak Baráti Egyesületének 
első kirándulása (1994. július 16.) 
a kirajzott települések megismeré-
sét célozta. Így jutottunk el Jászka-
rajenőre, majd Kiskunfélegyházá-
ra, ahol a városháza dísztermében 
az akkori városvezetés fogadott 
bennünket.

A 1998-as Jász Világtalálkozóra az akkori polgármester, Ficsór József 
a betelepülés 255. évfordulója kapcsán díszes oklevéllel érkezett váro-
sunkba. Programunkat színesítette a Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fúvós-
zenekar és Mazsorett csoport.

A jászkapitányok után a kis- és nagykun kapitányok és a jászkun 
főkapitányok választásával intézményesültek a találkozások.

A Fényszarui Kapcsolatok Napján 2008-ban a Kiskun Múzeum 
igazgatóasszonya, Bánkiné dr. Molnár Erzsébet képviselte Kiskunfél-
egyházát.

2012 júniusában Mészáros Márta múzeumigazgató asszony vezeté-
sével a Kiskun Múzeum Baráti Köre és a Móra Ferenc Közművelődési 
Egyesület tagjainak népes csoportja látogatott Jászfényszarura.

A XXIV. Jász Világtalálkozón is köszöntöttük a kiskunfélegyházi 
küldöttséget. Az elmúlt évben és ez év augusztusában „őseink útján” 
Kiskunfélegyházáról 135 km megtétele után kerékpáros csapat érke-
zett városunkban.

Kiskunfélegyházának (30 ezer lakosú) 12 testvértelepülése és 4 
partnertelepülése van, öt a történelmi Magyarország területéről. Dá-
niában, Franciaországban, Németországban 2–2, Angliában, Belgi-
umban, Lengyelországban, Olaszországban, Spanyolországban 1–1 
várossal tartják a kapcsolatot. Jászfényszarunak Zakliczyn, Bors és Gát 
a testvértelepülései. Egyik városnak sem volt országon belül testvér-
városi kapcsolata. A közös történelmi múlt okán a „nagyobb testvér” 
kezdeményezte a kapcsolat intézményesítését, mellyel Jászfényszaru 
Város Önkormányzata is egyetértett.

A hivatalos ceremóniára a kétnapos XX. Jubileumi Félegyházi Liba-
fesztivál első napján, szeptember 8-án került sor. Jászfényszaru kül-
döttségének, melyet Győriné dr. Czeglédi Márta vezetett, tagja volt 
Ézsiás István emeritus jászkapitány, jászkun főkapitány, Tóth Tibor 
helytörténész, a város díszpolgára, férjük és feleségük kíséretében.

A küldöttséget a Városházán Csányi József polgármester, Balla László 
és Rosta Ferenc alpolgármesterek, Ván Jenő emeritus kiskun kapitány 
és Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója fogadta.

A városháza előtt 
felállított színpadon 
pontban 11 órakor 
elkezdődött az ünnep-
ség. A két település 
zászlaját két huszár 
vitte fel a színpadra, 
velük vonult az új 
nemzedéket képviselő, 
viseletben lévő fiatal 
pár. A színpad köze-
pén lévő asztal előtt 
külön emelvényen állt 
az a kisméretű tűzha-

rang, melyet 1743-ban őseink vit-
tek magukkal. A harang a Sarlós 
Boldogasszony-templom tulajdo-
na, melyet a Kiskun Múzeumban 
őriznek. Az alkalom kapcsán a 
színpad különleges díszévé vált, a 
telepítő levél másolatával együtt.

Az ünnepség moderátora Görög 
Anita, a város oktatási- és közmű-
velődési referense volt. Név szerint 
köszöntötte a vendégeket, Torda és 
Kikinda testvérvárosaik küldött-
ségét, Kovács Gyulát és barátait, 
akik részt vettek a jászfényszarui 
kerékpáros emléktúrákon. Felkér-
te Mészáros Mártát, hogy szóljon a 
történelmi múlt kezdetéről.

Az igazgató asszony elmondta, 
hogy a két település közös törté-
nete 1743. március 24-én kezdő-
dött, amikor gazdasági okokból 

írásban utasította a térség akkori földesura – a Pesti Invalidus Ház 
képviseletében Podraczki György – a jászfényszarui családokat, hogy 
telepedjenek le a kiskunsági pusztákra és népesítsék be. Ez a telepítő 
levél (a levél bekeretezett másolatát Jászfényszaru polgármesterének az 
ünnepségen átadták) a mai Kiskunfélegyháza első dokumentuma. Az 
egykori középkori Félegyháza ebben az időben lakatlan puszta volt, 
csakúgy, mint Kunszállás területe, ahonnan a török uralom miatt me-
nekültek el a lakók.

Lantos Péter kutatásai alapján megírt Jászfényszaru története című 
könyv 23. oldalán olvashatjuk: „Az 1741. évi országgyűlés visszahelyezte 
a Jászságot a nádor felügyelete alá. 1742-ben Almássy János heves me-
gyei birtokos személyében Jászkun Kerület nádori alkapitánya lett, majd 
1745-től főkapitánya, aki hivatalát a lakosság megelégedésére igyekezett 
ellátni. Ő figyelt fel a termékeny, de a lakosságtól elhagyott kiskunsági 
pusztákra. Körlevélben szólította fel a kerületeket, hogy előnyös feltételek 
mellett telepítsék be a vidéket…. Fényszaru lakóira a felhívás pozitívan 
hatott. A kivándorlásra engedélyt kértek… Az engedély megérkezése után 
Jászfényszarun sor került az osztozkodásra a kitelepülni vágyók és a ma-
radók között. Az eltávozók megkapták és magukkal vitték a 1702-ben 
épült kőtemplom tűzharangját és szekerekre rakott ingóságaikkal, állata-
ikkal elindultak új hont foglani…. Településüket azonban nem a nádori 
engedélyben megjelölt Fe-
rencszállás helyére építették, 
hanem a régi félegyházi 
temető mellett, a főutak ta-
lálkozásánál. Letáborozásuk 
után első teendőjük a bíró-
választás bolt. E tisztséget a 
fényszarui Pál Mihály nyer-
te el…”

Podraczki György utasí-
tása mellett nagyon fontos 
szerepe volt Almássy János 
Jászkun Kerület nádori 
alkapítánynak is a fénysza-
ruiak letelepítésében. Lan-
tos Péter könyvét Bánkiné 
dr. Molnár Erzsébet – a 
Kiskun Múzeum volt igaz-
gatója – lektorálta, aki a 
testvérvárosi ünnepségen is 
jelen volt. A kutatási pub-
likációjából tudjuk, hogy 
az 1744-ben készített – a 
volt lakhelyet is feltüntető 
– lajstromban 219 lakos 

(folytatás a 11. oldalon)

Az a 1743-as tűzharang, melyet a fényszarui kitelepülők
magukkal vittek Kiskunfélegyházára

Csányi József polgármester
felolvassa a testvérvárosi megállapodás szövegét

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
kezében annak a dokumentumnak

a másolata, amelyet 1843-ban a 200 éves 
évforduló kapcsán Jászfényszaru lakossága 

kapott Kiskunfélegyházától
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Testvérvárosi megállapodás
Kiskunfélegyházával

vIII. kemence ünnepe

(folytatás a 10. oldalról)
(család) és 70 zsellér (család) szerepel. Összesen a 289 főből 148 a jász-
sági, és köztük a legtöbb, 73 Jászfényszaruból érkezett. Ők lettek Kis-
kunfélegyháza újbóli felépítői, benépesítői. Lantos Péter könyvének 
158. oldalán a 73 családfő nevét olvashatjuk. A két város polgármes-
tere e testvérvárosi kapcsolatról szóló megállapodást azzal a szándékkal 
írta alá, hogy a Kiskunság és a Jászság közötti közös történelmi múltat 
összekötő szálakat, a jelen barátságokat és a jövőbeli szoros kapcsola-
tokat megerősítsék, és tartós alapokon nyugvó személyes és hivatalos 
együttműködést alakítsanak ki.

A testvérvárosi kapcsolat legfőbb célja, hogy a két település lakossága 
közös történelmi múltját minél jobban megismerhesse, saját hagyo-
mányait, kulturális értékeit az egymással történő rendszeres találkozás 
alkalmával bemutathassa, erősítve ezzel az összetartozás érzését.

A kapcsolat szolgálja azt a célt, hogy közelebb hozza egymáshoz a 
két településen élőket, különösen a fiatalokat csereprogramok, kon-
ferenciák, hagyományőrző programok révén, illetve, hogy méltókép-
pen, megfelelő körülmények között emlékezhessünk közös történelmi 
múltunkra és a redemptio eseményeire.

Jelen okmány aláírói arra fognak törekedni, hogy a két település kö-
zötti kapcsolat terjedjen ki a lakosság minél szélesebb körére, az okta-
tási, közművelődési, közgyűjteményi intézmények együttműködésére, 
valamint a hagyományőrző, sport és civil szervezetekkel való együtt-
működésre, közösségi programokban és projektekben való részvételre.

Mindkét aláíró fél kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy a két 
település gazdasági, idegenforgalmi szakemberei, vállalkozói és a gaz-
dálkodó szervezetei számára lehetőséget teremtsen a rendszeres tapasz-
talatok és információk cseréjére.

Az okmányt a két város előjárósága nevében a polgármesterek aláír-
ták, az okmányokat kicserélték.

Az okmány aláírását követő pillanatokban Győriné dr. Czeglédi 
Márta a következőket mondta:

„Végtelenül boldog vagyok, hogy eljött ez a pillanat, amikor valóban 
vérrokonokkal tudunk testvérvárosi kapcsolatot megpecsételni. Az alapító 
okirat minden mondatát, gondolatát elfogadta képviselő-testületünk is. 
Ennek jegyében szeretnék átadni egy sajátos ajándékot Kiskunfélegyháza 
polgármesterének. Az alapítást megerősítő 200 éves évforduló kapcsán a 
1943-as Kiskunfélegyházi Díszoklevélnek másolatát, amit mi is annyira 
őrizzük, mint Önök a kisharangot. Ennek a Díszoklevélnek a másolatát 
néhány korabeli és későbbi okmánnyal együtt szeretném átnyújtani Csá-
nyi Józsefnek a két település közötti évszázadokon át fennálló barátság 
alátámasztására és a jövőbeni testvérvárosi kapcsolat megalapozására.” 

A közel egyórás programot, melyet nemcsak a körültekintő előké-
szítés, hanem a nap sugarai is bearanyoztak. Varga Katica saját gitár-
kísérettel előadott éneke és a Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fúvószenekar 
dallamai Kis-Fekete Vilmos vezetésével nagyban színesítette.

A küldöttségek tagjai közös munkaebéden ismerkedtek, beszélget-
tek, ötleteltek a testvérkapcsolat gyakorlati megvalósításán.

Tóth Tibor
Fotók: Fábián Adrienn

A Fényszaruiak Baráti egyesülete 2011-ben indította útjára a Kiss 
József Helytörténeti Gyűjteménynél az akkor elkészült közösségi ke-
mence tiszteletére – államalapító Szent István király ünnepéhez kap-
csolódóan – a Kemence ünnepét. A kezdeményezésből hagyomány 
lett. A délután társrendezője kezdetektől a Jászfényszaruért Alapít-
vány. Ebben az évben a Színjátszók Baráti Köre egyesület néhány 
tagja közreműködött a programban.

Megtiszteltetés volt számunkra, hogy a második Fény Napok és 
Fesztivál (augusztus 12–20.) városi program záró napjához a Ke-
mence ünnepét beillesztették. Az ünnepséget megelőzően már 18-
án munkához látott, kovászt készített Németh Ákos pékmester. Víg 
Antal fűtőmester már 19-én délelőtt elkezdte a fűtést, és hétfő haj-
nalra hat kenyér sült meg. Néhány órás pihenés után hétfőn reggel 
folytatódott a munka. Az ünnepség kezdetére újabb hat kenyér sült 
szép barnára az udvari kemencében. Az asztalok, lócák elhelyezésében 
és megterítésében segített Telek Sándor és családja, Agócs Ferenc és 
felesége, Dobák Viktor és Szlávik József FÉBE-tagok.

Huszadikán délután 3 órakor szép napsütésben a Kiss József Helytör-
téneti Gyűjtemény udvarán kellemes kenyérillat fogadta az érkezőket. 
Gyorsan megtelt a közösségi kemence környéke. A FÉBE elnöke kö-
szöntötte az ünnepségen megjelenteket, majd kezdetét vette a színját-
szók előadása. Rejtő Jenő: A rézrúd bohózatának előadása közben jól 
szórakoztunk, nevettünk, kacagtunk. Bordás gyula, Fábián gyuláné 
és Földvári edit méltán kaptak sok tapsot a közel félórás műsorra. 
Rövid szünet után Géza és Gizus kabaréjelenetében Fábián Gyuláné és 
Kubala Antal csillogtatta nagyszerű karakteralakítását, melyet a hálás 
közönség nagy tapssal jutalmazott. A jelenlévők örömmel kóstolták 
meg a közösségi térben megterített asztaloknál a hagyományosan ko-
vásszal készült kenyeret. A friss, meleg kenyér gyorsan beszívta a ka-
csa-, libazsírt, margarint, vajkrémet, melyre lila hagyma, paradicsom, 
ízlés szerint paprika került. Öt óra tájban a hatvani vadászkastélybeli 
látogatásuk után megérkezett testvérvárosunk, Zakliczyn delegációja. 
Meguzsonnáztak, megkóstolták az új kenyeret. Útravalót is kaptak, 
egy egész kenyeret, majd elköszöntek a városházán, és indultak vissza 
városukba. A FÉBE elnöke ra endezvény életben tartóinak, a péknek, 
a fűtőnek, a színjátszóknak megköszönte a munkáját, a szereplést. A 
hölgyek virágot, a férfiak egy üveg italt kaptak. A közös baráti beszél-
getésnek kedvezett a kellemes idő, így jó hangulatban 18 óra után 
zárult a VIII. Kemence ünnepe.

Köszönjük mindazok munkáját, akik a rendezvény sikeres megtartá-
sához munkájukkal, adományukkal hozzájárultak.

Tóth Tibor · Fotó: Glonczi Rudolf

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár október 
13-án, szombaton 10 órakor rendezi hagyományos 
népzenei találkozóját. Szeretettel várjuk a térségből 
érkező tucatnyi népdalkör és zenekar műsorára 
az érdeklődő közönséget.

A belépés ingyenes!
2018. 07. 28-án (szombaton) Jászjákóhalmán lépett fel

a Fehér Akác Népdalkör. Kép és szöveg: Dávid Ildikó

Kemence ünnepe – színjátszók műsora
Fábián Gyuláné, Bordás Gyula és Földvári Edit

Népzenei találkozó
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ÉlMÉNYTÁBor a Jászság kapujában, Jászfényszarun
Ha egy igazán izgalmas nyári kalandra vágysz, a múlt, a mondák, me-

sék és valóság nyomába erednél, bekukucskálnál a tanyasi-falusi élet rejtel-
meibe, megnéznéd, hogy mit rejt a ládafia, milyen is a templom egere, mi 
sül a kemencében, vagy kipróbálnád milyenek a magyarok nyilai, a mesés 
Herceg Egérváry Elemér vagy Sissi nyomába erednél, szereted a különleges 
kézműves technikákat, a játékot és a finom étkeket, akkor a múltidéző 
játékos kutatótáborban a helyed!

Így hirdette meg a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Jász-
fényszarun a Múltidéző – nyári játékos kutatótáborát. A 2018. au-
gusztus 7–11. között zajló bentlakásos tábor szálláshelye a Pap-kastély 
volt, de az érdeklődés miatt lehetőséget adtak a napközis részvételre 
is – így 33 gyermek vett részt táborban (Budapest, Jászberény, Szent-
lőrinckáta, Tóalmás, Jászboldogháza, Pusztamonostor, Jászfényszaru).

A program helyszínei: Városi Könyvtár – sárkányos délelőtt, Jász Fa-
zekas műhely – kézműves nap, Csángó Fesztivál – játék, tánc, ének 

az Aprók Tánctáborában, Jász Múzeum – Jászberény, ásatások, leletek 
a Kozma-dombon. Egyháztörténeti sétára és a Bedekovich-térképek 
nyomába eredtek a Régi Parókián. A Pethő-tanya élményeit követően 
a Teaházban az idősek látták vendégül boldogi rózsával a táborozókat, 
majd lovaskocsival mentek a Lehel-tó partjára íjászkodni. A Gödöllői 
Királyi Kastélyban két korcsoportnak szóló múzeumpedagógiai prog-
ramon vettek részt, majd Tóalmáson fürödtek. A tájházban mézeska-
lács-díszítés, rostélyos kalács készítése mellett játékkal, tánccal, családi 
vetélkedővel zárták a tábort. A részletes programról a következő lap-
számunkban olvashatnak.

A közreműködő segítséget, támogatásokat külön köszönjük: Bujdo-
só Katalinnak (sárkányos mesedélelőtt), dr. Farkas Kristóf Vincének 
(tárlat- és túravezetés), Pethő Ferencnek és családjának (tanyalátoga-
tás, foglalkozás, kínálás), a Jászfényszarui Tűzoltóegyesület tagjainak 
(toronylátogatás a templomban), Jászfényszaru Város Gondozási 
Központja, a Teaház Idősek Klubja munkatársainak – Folyóné Ri-
móczi Márta, Dávid Ildikó és önkéntes segítőinek (boldogi rózsa sü-
tése), Gorácz Józsefnek (Jászság Népi Együttes, néptánc, ének, játék), 
Polatschekné Rimóczi Melindának és gyermekeinek (íjászkodás), Pető 
Lászlóné Katikának (rostélyos kalács készítése), Tóth Mercédesznek 
(hegedű), Horváth Boglárkának (néptánc), Horváth Áronnak (cim-
balom), Mészáros Katalin Annának (édességszobrász, mézeskalács 

díszítés, ajándék), Pető Ferencnek (kemencés sütés), Tanczikó János 
őstermelőnek (dinnyeadomány), a Projektiroda és a Gamesz munka-
társainak (helyiség berendezése, szállítás). A friss, finom meleg étkez-
tetést Jászfényszarun a Vágó Bt. biztosította.

A 2018. évi 20. komplex művészeti és honismereti tábort – ed-
digi hagyományoktól eltérően most saját hazájukban, szülőföldükön, 
a Jászság kapujában Jászfényszarun valósították meg a szervezők. A 
tábor megvalósításának célja: a gyermekek hon- és népismeretének 
bővítése, kreativitásának, ügyességének és képzelőerejének fejlesztése 
az alkotáson, a népművészeten és a kulturális örökségen keresztül – a 
jász szülőföld értékeinek feltárásán túl – a település ismertségének 
fokozása volt. Az idősebb nemzedékek tudásának felfedezése, elisme-
rése, elsajátítása nagyban hozzájárul a generációk közötti – ma már 
szakadéknak nevezhető – különbségek csökkentéséhez. Mindezen 
munkálkodtak a tábor szervezői: Kaszainé Ocskó Györgyi védőnő, 

mentálhigiénés szakember; Nagy Jánosné hitoktató, napközis neve-
lő; Nagy Lászlóné gyógypedagógus, Tóthné Klippán Hedvig tanító, 
drámapedagógus, Hanuszka Sámson testnevelő tanár és a népfőiskolai 
pályázatok felelősei: Kovács Béla és Kovács Béláné Pető Magdolna. 
Hiszen: „A régiek időnként, amikor sorsuk fordult, családjukkal összejöt-
tek, megbeszélték dolgaikat. Egy időre megcsendesedtek. Nyugodtan, ko-
mótosan megvitatták a múlt és jelen történéseit, hogy okulhassanak belőle 
a közös jövőjük érdekében. Erőt adván így maguknak és másoknak. Meg-
hányták-vetették a világ történéseit, számukra érthető vagy éppen furcsa 
változásait. Együtt, közösen.”

A tábor a Nemzeti Kulturális Alap
és Jászfényszaru Város
Önkormányzata támogatásával
valósult meg.

Kovács Béláné Pető Magdolna · Fotó: Pető István

A tábor résztvevői

Mézeskalács-díszítés A Pethő-tanyán

Mézes sasok
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Jászfényszaru Város Önkormányzata támogatásával idén ötödik al-
kalommal került megrendezésre a településen a kultúra, valamint a 
magasabb szintű kortárs képzőművészet hirdetését szolgáló művész-
telep. Huszonegy művész dolgozott együtt tíz napon keresztül a helyi 
általános iskola alsós épületében. Az ország több pontjáról érkeztek ide 
alkotók, sőt még a határon túlról is. 

Íme, az V. Jászfényszarui Művésztelep névsora:
Ezgi Nur Akinci (Alpullu, Törökország), Balázs Kitti (Mátraterenye), 

Berze Éva (Budapest), Bugyi István József (Boldog), Dormán Adrienn 
(Törökszentmiklós), Határ Attila (Baglyasalja), Koncz Gábor (Jászbe-
rény), Kun Péter (Kazár), Lányi Zoltán (Budapest), Lőrincz Róbert 
(Mályi), Maldrik Gábor (Hatvan), Maldrik Laura (Verpelét), Mátyássy 
Gábor (Hatvan), Mártai Viktória (Vác), Ghyczy György (Budapest), 
Ghyczy Csongor (Budapest), Sinka Péter (Szolnok), Somodi Tibor 
(Tószeg), Szilágyi Dezső (Jászfényszaru), Szilágyi Rudolf (Budapest), 
Szpisják Pál (Boldog).

A remek közösség jó 
hangulatának, összeszo-
kottságának és profiz-
musának köszönhetően 
ontotta magából az al-
kotásokat, műfaji korlá-
tok nélkül. A festészet, 
a grafika, a szobrászat, 
a zománc és a fotográ-
fia különböző válfajai, 
tendenciái mellett nagy 
örömömre jelen volt az 
elektronikus grafika és 
az installáció is a tábor 
életében.

Igyekeztünk a mű-
vésztelep ideje alatt 
programokat biztosíta-
ni a résztvevők és a te-
lepülés számára is. Ezek 
között voltak szakmai 
előadások, gasztronó-
miai érdekességekkel 
teletűzdelt estek, zenés felolvasó estek, valamint egy nyílt nap, ahová 
kicsiket és nagyokat egyaránt vártunk sok szeretettel a főtérre, ahol 
bepillantást nyerhettek a látogatók a műalkotások születésének folya-
matába. A Lehel-tónál Szilágyi Rudolf „Jász-malom” című alkotását 
is felavattuk.

Augusztus 19-én a városi rendezvények keretén belül a művésztelep 
anyagából egy igen színvonalas kiállítás nyílt a Régi Kaszinó étterem és 
kávézóban, mely november közepéig az étterem nyitvatartási idejében 
látogatható.

Bugyi István József
grafikusművész, rajztanár

Sok közintézmény a nyá-
ri időszak nagy részét zár-
va tölti. Jászfényszarun ez 
nincs így, mi a megszokott 
nyitvatartással vártuk az ol-
vasóinkat. Az utóbbi időben 
megnőtt az igény a szer-
vezett nyári foglalkozások 
iránt. Készültünk arra is, 
hogy a betérő gyerekeknek 
is tudjunk többféle elfog-
laltságot ajánlani. Természe-
tesen mi elsősorban ahhoz 
ragaszkodtunk, hogy a nyári 
elfoglaltságok között az ol-
vasás jelenjen meg elsőként. 
Így a szünet első heteiben 
mindig izgatottan várjuk, 
hogy vajon ezen a nyáron 
mennyi gyerek fog minket 
és az olvasást választani. Ez a 
nyár várakozáson felül hozta 
az elvárásainkat. A gyerekek 
nagy része heti rendszeres-
séggel cserélgette a könyveit, 
igazi szenvedélyes olvasókkal 
találkozhattunk hétről hétre.

Statisztikai adatok tekin-
tetében: 392 fő választotta, 
ebből 161 gyerek nyári idő-
töltésnek az olvasást, 1493 
db nyomtatott dokumentu-
mot és 132 db DVD-t köl-
csönöztek könyvtárunkból. 
Hetente vetítettünk DVD-t 
a gyerekeknek az újonnan 
beszerzett állományból. Volt 
lehetőség társasjátékozni, 25 
féle társasjáték közül választ-
hattak a betérők. A gépterem is teltházzal működött egész nyáron, 
98 felnőtt, 206 fő gyerek tért be hozzánk. A nyár folyamán 150 új 
könyvet és 20 új DVD-t szereztünk be.

A tartalmas nyár után nem pihenhetünk, szeptember első hetében 
megindult a könyvtári tér felújítása. Az átalakítással igyekszünk a 
könyvtári trendeknek megfelelve újragondolt elosztással, berendezés-
sel, funkcióval szolgálni az olvasókat.

Október első hetében pedig az Országos Könyvtári Napokra vár-
juk az érdeklődőket. Részletes program https://www.facebook.com/
konyvtar.fenyszaru/ és www.jaszfenykonyvtar.hu oldalakon található.

Kép és szöveg: Nagy Ildikó könyvtáros

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár angol nyelvtanfolya-
mot hirdet, melynek szintjét a jelentkezőkhöz igazítjuk. Igény esetén 
nyelvvizsga előkészítő csoport is indul.

40 órás tanfolyam ára 8–10 fős csoport esetén 27.000 Ft, 4–7 fős 
csoportban 53.000 Ft.

Részletfizetési lehetőség nagy csoportos képzés esetén 2, kis csopor-
tosban 3 egyenlő részletben. 

Heti egy alkalom, 2 óra (2x45 perc).
A tanfolyam megfelelő számú jelentkező esetén októberben indul!
Bővebb információ: muvhaz@jaszfenyszaru.hu, 06-70/431-6113. 

Jelentkezéskor kérjük a név mellé az életkort, elérhetőségeket, vala-
mint a beszélt szintet és célt megjelölni. Jelentkezni az intézmény hon-
lapján és közösségi oldalán közzétett űrlap kitöltésével is lehet. 

Bordásné Kovács Katalin igazgató

Jászfényszarui Művésztelep 2018 Nyáron is könyvtár

angol nyelvtanfolyam!
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Mit rejt a kép hátulja?

A hónap értéktári érdekessége

Újságunkban régóta olvasható 
a régi képeket közreadó sorozat, 
azaz a Mit rejt a ládafia?, aminek 
most a címét a cikkem kedvéért 
részben kölcsön is vettem, hi-
szen írásom tárgya igazából nem 
az ősi láda mélyéről, hanem egy 
kép hátuljáról került elő.

Régi tárgyakkal foglalkozva 
a kutató gyakran meglepő dol-
gokra lel. Így jártam én is. A 
Jász Világtalálkozó tiszteletére 
rendezett egyháztörténeti kiál-
lítás során ugyanis a templom 
régi anyagát vizsgáltam át. A 
kiállítandó tárgyak között egy 
igencsak viharvert, bekeretezett 

szövegre lettem figyelmes. A koszos és poros tárgyat alaposan meg 
akartam takarítani, ezért a keretből kiemeltem az üveget és a latin 
nyelvű szöveget is. A latin nyelvű szövegben a régi római katolikus 
mise alatt mondott kézmosás imádsága olvasható, ami tulajdonkép-
pen egy gazdagon díszített nyomtatott lap. A képet hátulról a kerethez 
viszont egy falappal rögzítették. A vékony fenyődeszkát kivéve derült 
ki, hogy az eddig nem látott belső oldalára egy régi szöveget ragasztot-
tak fel. Ebben olvasható, hogy a képet 1880-ban állították fel. Mint 
ismert, 1880-ban Jászfényszaru egyik legtekintélyesebb gazdája, illet-
ve többszörös főbírója, Szűcs Mihály családi kriptát és fölé a Szent 
Kereszt felmagasztalása tiszteletére kápolnát építtetett, és a szent hely 
berendezését is a házaspár vállalta. Tehát a kis bekeretezett szöveget is 
minden bizonnyal az új kápolnába szánták. Az elrejtett felirat meg-
emlékezik a korabeli elöljáróságról. A plébános Han Pál volt, a főbíró 
Kiss A. Sándor, a főjegyző Tóth Péter, az aljegyző pedig Marsó János. 
A felirat már eddig is váratlan volt, de a különlegességét az alatta látha-
tó öt sor jelenti. Ugyanis csak alaposabb tanulmányozással jöttem rá, 
hogy az alábbi sorok tükörírással íródtak. A régi korokban elsősorban 
a kémek és katonák leveleztek tükörírással, de talán a leghíresebb pél-
da a tükörírás használatára Leonardo da Vinci olasz reneszánsz zseni, 
aki feljegyzéseit ilyen módon rögzítette. Az előkerült tükörírásunkat 
végül egy tükör segítségével sikerült is átírnom és megállapítottam, 
hogy a rejtélyes író bizony számos helyen hibázott a szöveg megalkotá-
sakor. A furcsa öt sor tartalma viszont kissé meglepő módon nem va-
lami eltitkolt dologról számol be, amit csak rejtve lehetne közreadni, 
hanem csak megerősíti a fentebb írtak valódiságát. Ellenben az utolsó 
két sorból kiderül, hogy 1881. január 1-jén maga Szűcs Mihály írta a 
teljes szöveget.

Szűcs Mihály azon túl, hogy valóban a település egyik legjelesebb 
személye volt, könyvét olvasva rájöhetünk, hogy kétségtelenül csava-
ros észjárású, humoros ember is lehetett. Viszont az is bizonyos, hogy 
a korabeli Fényszaru lakói megosztó és túl nagy hatalommal rendelke-
ző embernek is tartották. A most előkerült irat azonban kétségtelenül 
a humoráról, kreativitásáról és agyafúrtságáról is tanúskodik. A szöveg 
aláírása viszont talán még meglepőbb, hiszen benne ez áll: Szűcs Mi-
hály a szerencsétlen. Hogy miért írhatta ezt magáról ez a tehetős és je-
lentős hatalommal rendelkező ember? Nos, erre még nehezebb választ 
adni. Lehet, hogy fiai elvesztése miatt érezte magát szerencsétlennek, 
hiszen bár vagyonos volt, örököse, aki tovább vihette volna életművét, 
mégsem maradt. Az is lehet viszont, hogy csak szerénységből titulálta 
magát szerencsétlennek, de a megoldási javaslatokat kis fantáziával ta-
lán még tovább is lehetne folytatni.

De hogy ki volt Szűcs Mihály, és kétség kívül érdekes életéről mit 
lehet még tudni, arról egy későbbi cikkemben szeretnék beszámolni.

Az előkerült teljes betűhív szöveg:

1880ik évben állítottak ezen szt:
Helyre mikor e községben a Plébános
Han Pál volt a Bíro Kiss Sándor és
a jegyzők fő Tóth Peter, az ál Marró Jánós
Ha nem hiszed ólvasó tehat kerdezd
meg akik már meg elnek azok befogjak
bizonyitani hogy Szt. es valo az igazsag
irtam magam az esztedő Januarius 1ő napján
1881ik evben Szűcs Mihaly a szerencsetlen

Kép és szöveg: Dr. Farkas Kristóf Vince

39 éVVeL eZeLőTTI BALLAgÁSI MeghíVó

A Városi Értéktárban található az 1969. június 7-én 12 órakor kez-
dődő ballagási ünnepségre szóló kézzel készített meghívó. A borítót 
és a belső lapot is szép egyedi virágkompozíció díszíti. Ugyan hányan 
őrizték meg a számukra fontos eseményt megörökítő dokumentumot? 
Az idő halad, lehet készülni a 50 éves osztálytalálkozóra. Tóth Tibor
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Új helytörténeti kiadvány jelenik meg
Támogatókat várunk a kiadáshoz

Díjak és díjazottak

Negyedszázada a városi cím adományozása és az egyesület megalakí-
tása kapcsán – ötven éve (1968. december 17.) az ó-városháza föld-
szintjén megnyílt a Néprajzi Kiállítás tiszteletére – karácsony előtt 
új helytörténeti kiadvány jelenik meg a Fényszaruiak Baráti Egyesülete 
gondozásában és kiadásában.

A kiadványt az évfordulókhoz méltóan – A/4-es nagyságban 40 + 
8 + 4 + 4 oldalon matt 170 g műnyomó lapon sötétkék plüss borítón 
ezüst címoldal nyomattal – díszkiadásban kívánjuk megjelentetni.

A könyv címe „ad civitatem magnificandam et fovendam” – „a 
város nagyobbítására és pártfogására” Történelmi források Jász-
fényszaru múltjához.

A könyv szöveges részét dr. Langó Péter régész, városunk díszpolgá-
ra írta. A kötet a település jászok előtti történetét, majd őseink közel

nyolc évszázadnyi történelmét foglalja össze dióhéjban. A szerző az 
olvasmányos szöveget közel nyolcvan hivatkozással tudományosan tá-
masztja alá. A hivatkozásban szereplő művek azt a célt is szolgálják, 
hogy akik további ismeretekhez kívánnak jutni, ezek tanulmányozá-
sával tehetik meg. A hivatkozott művek szerzői között szerepel töb-

bek között: Bagi Gábor, Bánkiné Molnár Erzsébet, Botka János, Bíró 
Gyöngyvér, Fodor Ferenc, Györffy György, Lantos Péter, Palugyay 
Imre, Prohászka Péter, Selmeczi László, Takács Károly és sokan mások.

A könyv értékét a szöveges részen túl a Jászfényszaruhoz köthető, 
eddig kiadásban meg nem jelent egyedi oklevelek adják. Így a kiad-
ványba bekerült Zsigmond király 1433-as oklevele, melyben először 
szerepel a település neve. A második I. Ferenc 1831-es mezőváros-
sá nyilvánító oklevele, hatoldalas, latin nyelvű, díszes fekete-fehér, 
amelyet magyar nyelvre is lefordítottak. A következő magyar nyelven 
íródott 1845-ben, V. Ferdinánd király engedélye színes díszes okle-
vélen négy országos vásár tartásáról. A könyvben szerepel az 1990. 
évben jóváhagyott települési címer és zászló fotója és leírása, vala-
mint az 1993-ban adományozott várossá nyilvánító köztársasági 
elnöki oklevél és belügyminiszteri oklevél a város kulcsának ado-
mányozásáról. A könyvet fotók zárják.

A könyvet lektorálta dr. Farkas Kristóf Vince történész, anyanyel-
vi lektora Kotánné Kovács Tímea, latinról magyarra fordított dr. 
Ouanphanivanh-Kiss Noémi, technikai előkészítés dr. Kiss Dávid 
Sándor, technikai szerkesztő Bagi László, a könyv szerkesztője, ki-
adója Tóth Tibor. A könyvhöz győriné dr. Czeglédi Márta polgár-
mester írt előszót.

A könyv a díszkiadás, a borítólap, az ezüstnyomás, a különleges pa-
pír és a szerkesztési, grafikai munkálatok miatt igen költséges. Hogy 
az előfizetők olcsóbban megvehessék a könyvet – amely politika-
mentes és időtálló, mert a benne szereplő adatok és oklevelek több 
évtized múltával is tényként olvashatók, nézhetők –, ezért támoga-
tást várunk a kiadáshoz magán- és jogi személyektől a költségek 
csökkentése érdekében. A jogi személyek adományaikat az adó-
alapjukból leírhatják. Az adományozók nevét a könyvben közzé 
tesszük. Kérjük adományozási szándékukat 2018. október 15-ig 
jelezzék személyesen, írásban toth_tibor@freemail.hu vagy mobi-
lon +36/30-337-3336 Tóth Tibornak.

Az előfizetői felhívást és az előfizetői díjat az októberi lapszámban a 
támogatások, adományok figyelembevételével tesszük meg, a könyv 
ünnepélyes bemutatóját december 15-én (szombaton) a Városháza 
dísztermében tervezzük. Kép és szöveg: Tóth Tibor

V. Ferdinánd 1845-ös vásártartási 
jogot adományozó oklevelének első 

oldala zárt függőpecséttel
V. Ferdinánd

nyitott függőpecsétje

Díjátadás a VII. jászfényszarui díjugrató versenyen 2018. szeptember 9-én

Pető István
az újszászi I. Jászsági
Lecsófőző Fesztivál
első helyezettje
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2018. 09. 12-én (szerdán) a Pethő család meghívására időseinkkel 
kilátogattunk a tanyájukra, ahol egy kellemes délutánt töltöttünk el. 
Köszönjük a szívélyes fogadtatásukat! Képaláírás, kép: Dávid Ildikó

2018 07 01
Bedekovich Lőrinc
népfőiskoLai Társaság

sajTóközLemény
korhaTárTaLan akadémia

a Bedekovich Lőrinc népfőiskolai Társaság a ginop-3.3.3-
17-2017- 00104 kódszámú projekt keretében „korhatártalan 
akadémia – Bedekovich hagyományok és innováció a jász vi-
lágtalálkozó helyszínén, jászfényszarun és térségében” című 
programot valósít meg jászfényszarun, a környező települé-
sek – pusztamonostor, jászágó, Boldog és jászfelsőszent-
györgy – bevonásával. 

A szervezet célja, hogy a projekt megvalósításával hozzájáruljon, 
hogy a digitális világból kimaradó állampolgárok nyitottá váljanak a 
digitális eszközök, praktikumok és szolgáltatások megismerésére 
és így a lakosság minél tágabb köre lépjen be a digitális környezet-
be. Célcsoport: a 45 év felettiek, a vidéken élők, az álláskeresők, 
a nők (kis gyermekesek, nagy családosak, vállalkozók családi vál-
lalkozásban dolgozók, vállalkozásukat tervezők) akiket a munka-
erőpiacra, a közösségbe vissza várnak s akikben megvan, vagy 
megteremthető a nyitottság a digitális eszközök kipróbálására, 
használatára. A támogatás intenzitása 90%, a támogatás összege: 
9.88 MFT; Saját forrás, amelyet Jászfényszaru Város Önkormány-
zata biztosít: 1.10 MFT; Projekt teljes költsége: 10.98 MFT.

A népfőiskola 2018. július 1. és 2019. június 30. között KORHA-
TÁRTALAN AKADÉMIA címmel hirdeti meg hagyományos és inno-
vatív programjait, illetve digitális eszközöket, display elemeket sze-
rez be, honlapját fejleszti, közönségtalálkozót, lakossági fórumot 
szervez. A Digit modul keretében négyszintű térítésmentes infor-
matikai képzést hirdet „Átkelni a digitális szakadékon” címmel ösz-
szesen 440 órában s emellett népszerűsítő kiadványok készülnek. 
A modul programjai: Digitális írástudást megalapozó képzés (2 
csoport részére, 60-60 órában), IKER 1. szintű digitális alapképzés 
(2 csoport részére 35-35 órában), Önálló informatikai eszközhasz-
nálatra felkészítő IKER 2. szintű képzés (2 csoport részére 35-35 
órában), Digitális alapképzés idősek számára (6 csoport részére 
30-30 órában). A képzésről a résztvevők tanúsítványt, illetve a pro-
jektév zárásakor a mindkét modulba bekapcsolódóak „Akadémiai 
Diplomát” kapnak. A Családi modul keretében a Mozgásban az 
Egészség és Játék-Tér-Zene programelemek - előadások, közös-
ségi, egészségfejlesztő és családi programok, interaktív beszélge-
tések - valósulnak meg több mint 100 alkalommal. 

Bővebb tájékoztató letölthető a www.bedekovich.hu honlapról.
Információ kérhető: Kovács Béla projektvezető; elérhetőség: info@
bedekovich.hu

A projekt a Széchenyi 2020 program, a Digitális Jólét Program ke-
retében, Jászfényszaru Város Önkormányzatának támogatásával 
az eddigi népfőiskolai hagyományok innovatív továbbfejlesztésé-
vel valósul meg.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete fennállásának negyedszázados ju-
bileuma alakalmából 2018. november 3-án (szombaton) 10 órától 
a Petőfi Sándor Művelődési ház és Könyvtár nagytermében talál-
kozót szervez. A találkozóra szeretettel várja tagjait, a hozzátartozókat 
és barátait.

A találkozó programja:
· 9 óra 30 perctől érkezés, regisztráció az előtérben
· 10 óra a ház előtti parkban hegyi mamutfenyő emlékfa ültetés, a 

jubileum kapcsán
· 10 óra 15 perc elnöki köszöntő és visszatekintés a negyedszázadra
· 11 óra az alapító tagoknak „Negyedszázados Díszoklevél”, egyesü-

leti elismerések, kitüntetések átadása
· 11 óra 30 perc kávészünet
· 11 óra 45 perctől az egyesületi tagoké, meghívottaké a szó
· 12 óra 15 perctől „Fényszaruiak Baráti Egyesületének történe-

te negyedszázad a városért ,,Jászfényszaruért 1993–2018” című 
könyv bemutatója

· 12 óra 30 perc Tamus István grafikusművész gyűjteményes ki-
állításának megnyitása a kiállítóteremben; Szabó Imrefia Béla 
szobrászművész, FÉBE-tag, a város díszpolgárának érem, plakett, 
valamint a FÉBE fotótablóinak, relikviáinak kiállítása.

· 13 óra svédasztalos ebéd a Vágó Bt. étkeivel.
· 14 óra 30 perc kulturális műsor a színpadon Borbély Brigitta, 

Hompok Tamás, Németh Gábor előadóművészek műsora a bu-
dapesti Madách Színházból

· 16 órakor zárszó
Tagjaink és barátaink a meghívóval együtt visszajelző lapot kap-

nak, melyen a részvételi szándékot létszámmal együtt október 29-
ig e-mailben a toth_tibor@freemail.hu címre, vagy postai úton 
az egyesület címére (5126 Jászfényszaru, Szent István út 1.) kell 
visszaküldeni. A helyi tagok visszajelzését Szlávik József tagunk 
gyűjti össze. A tagjainknak, meghívottaknak a részvétel ingyenes, 
a hozzátartozóktól 2000 Ft/fő hozzájárulást kérünk, melyet a re-
gisztráció során kell fizetni. A helyiek a jelentkezési lap begyűjté-
sénél Szlávik Józsefnek nyugta ellenében fizetik be a hozzájárulást.

A fél 3 órakor kezdődő kulturális programra várjuk Jászfény-
szaru érdeklődő lakosságát, a 90 perces műsor – bárki számára 
– ingyenesen tekinthető meg. Tóth Tibor · Fotó: Glonczi Rudolf

a FÉBe megalakulásának
negyedszázados

jubileumi találkozója

2013. október 19-én megtartott húszéves jubileumi találkozó megnyitója, 
és résztvevőinek egy része
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Búcsú péntekjén nagy megtiszteltetésben 
volt része településünknek. A Fradi Öregfiúk 
baráti kör focicsapata ellen mérkőzött a JVSE 
öregfiúk csapata. Nem kisebb nevek, mint 
Mátyus János, Dragóner Attila, Keller József, 
Holló Richárd, Lászka Balázs, Fekete Tivadar 
fémjelezte csapattal mérkőztünk, és telt házas 
lelátó előtt nagyon jó iramú 3:3 eredmény 
született. A mérkőzés játékvezetői a szintén 
nagy múlttal rendelkező: Arany Tamás, Fe-
hér Gyula, Kóródi László voltak. A mérkőzés 
egyben Ecker Tamás búcsú mérkőzése volt, 
akit a JVSE vezetősége köszöntött a mérkő-
zést követően, és megköszöntük 25 éves sport 
pályafutását. A rekord számú nézőközönség, 
és a játékosok visszajelzéséből ítélve érdemes 
hagyományt teremteni neves csapatok elleni 
meccsek szervezésével.

Csizmarik Gyula · Fotó: Glonczi Rudolf

Nálunk járt
a Ferencváros!

Egy éves a Dance Fitness Jászfényszarun

Lomtalanítás

A mozgás öröme és a tánc szeretete fontos szerepet tölt be az életünk-
ben. Egy évvel ezelőtt nagy izgalommal indítottam el hobby szinten 
egy amatőr tánccsoportot.

A közös sport jó lehetőség a rendszeres találkozásra. Köszönettel tar-
tozom a lányoknak, hogy egy remek csapatnak lehetek tagja.

Óráink során kiadhatjuk magunkból a hétköznapok során felgyü-
lemlett stresszt és feszültséget, búcsút mondhatunk gátlásainknak, 
melyek esetleg kinézetünk, testalkatunk miatt merül fel.

Közismert, hogy a sport örömforrás.
Továbbra is várok szeretettel mindenkit, akik még sosem próbálták, 

azokat, akik készek kipróbálni az újat, és természetesen azokat, akik 
minden órámon aktívan részt vesznek hétfőnként 18:30-tól a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban.

Fűtő Krisztina
Fotó: Glonczi Rudolf

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Jászfényszaru településen 
2018. november 3-án, reggel 7 órától lomtalanítást szervez a Szelektív 
Kft. (hulladékszállító cég).

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az alábbi tájékoztató szerinti, felesle-
gessé vált hulladékot az adott napon reggel 7 óráig helyezze ki az ingatlan 
elé, úgy, hogy ezzel a közlekedés biztonságát ne zavarja, a begyűjtő szállí-
tóeszköz által jól megközelíthető legyen, ne járjon baleset- vagy károkozás 
veszélyének előidézésével.

A lomtalanítást csak magánszemélyek vehetik igénybe, intézményektől, 
közületektől és gazdálkodó szervezetektől a hulladékot nem szállítjuk el. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az időben ki nem helyezett hulladékért nem 
áll módunkban visszamenni!

Tájékoztató – lomtalanítás
LOMNAK tekinthető a feleslegessé vált nagyobb méretű berendezési 

tárgy: bútorzat, ágybetét, fotel, háztartási berendezés stb. 
Tilos veszélyes hulladékot a lomok közé rakni, mivel az sok esetben 

nem azonosítható, és a csomagoló anyagok sérülése miatt mind a kör-
nyezetre, mind az ember egészségére megnövekedett kockázatot jelent.

el nem szállítható hulladékok: akkumulátor, szárazelem, festékes 
göngyölegek, növényvédő szerek és azok csomagolása, használt hűtőbe-
rendezések, veszélyes összetevőjű tisztítószerek és göngyölegeik, elektro-
nikai cikkek, használt étolaj, olajos flakon, fáradt olaj, fénycső, gyógyszer, 
leselejtezett számítógép, pala, autógumi, egyéb veszélyes összetevőjű hul-
ladékok. 

Nem szállítható el továbbá háztartási hulladék, építési törmelék, autó 
alkatrészek, állati tetemek, zöldhulladék.

A meghirdetett lomtalanítási tárgyakon kívül az egyéb hulladékokat – 
kommunális, és építési – a szolgáltató csak külön térítési díj ellenében 
szállítja el.

PETŐFI SZÍNHÁZBÉRLET  
2018-19-ES ÉVAD ELŐADÁSAI:  

 

2018. szeptember 30. (vasárnap) 17 óra 
  

AHOGYAN A VÍZ TÜKRÖZI AZ ARCOT 
posztdramatikus dokumentarista színházi megnyilvánulás   
 a sepsiszentgyörgyi Osonó Színházműhely előadásában 

  

2018. október 20. (szombat) 18 óra  
  

NE MOST, DRÁGÁM!  
c. vígjáték a Turai Komédiások előadásában  

  

2019. január 19. (szombat) 16 óra 
  

MESEAUTÓ  
c. zenés vígjáték 2 felvonásban az  

Adácsi Veritas Színpad előadásában  
  

2019. február 22. (péntek) 18 óra  
  

AZ ASSZONY KÖRBEJÁR 
c. bohózat 2 felvonásban a budapesti Fogi Színház  

előadásában 
 

Bérletek válthatók a művelődési házban! 
I. rendű bérlet: 5500 Ft  
II. rendű bérlet: 3500 Ft  
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Emlékezés

TuSOR ANTAL
halálának 34. évfordulójára és felesége,

LANgó JOhANNA
halálának 1. évfordulójára.

„Még fáj, de ez örökké így marad,
de mindig velünk lesznek, az idő bárhogy halad.”

Szerető lánya és családja

Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Emlékezés

JÁVORCSIK IMRéNé
halálának 1. évfordulójára.

„Hiába borult rád a temető csendje,
szívünkben élni fogsz örökre.”

Szerető családja

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett édesanyám,

nagymamánk, dédmamánk,

BOROS IMRéNé
SZŰCS ILONA

temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Emlékezés

MeLegh PÁL
halálának 15. évfordulójára.

„Búcsúztál volna, de erőd nem engedte,
Így szívünkben élsz mindörökre.”

Szerető családod

Emlékezés

CSORBA FeReNC
halálának féléves évfordulójára.

„Mikor Rád gondolok, s behunyom a szemem,
szeretném hallani, hogy ezt mondod nekem:

Ne sírj, itt vagyok veled!
Nem mentem el, csak megpihenek.

Megpihen lelkem, s visszajövök hozzád.
Te csak bízz bennem, s meglátod,
újra veled lesz a te boldogságod.

Tudom, hogy szerettek, én is benneteket.
Azt ígértem odafentről, figyellek titeket, és vigyázok rátok.

Ez így is van. Tudjátok. Ne sírj, itt vagyok veled!
Letörlöm könnyed, s megfogom kezed.

Ha majd mélyen alszol, őrzöm álmodat.
Közben elmesélem, mostani sorsomat.

Elmondom neked, hogy milyen itt élni,
és boldognak lenni.

Béke, és boldogság vesz körül,
s örök szeretet, mely sugárzik felém tőletek.

Soha, soha ne feledjetek.”
Szerető felesége és szerettei

„A jó harcot megharcoltam,
A hitet megtartottam.

Most készen vár
az igaz élet koronája.”
Hálás szívvel mondunk

köszönetet mindazoknak,
akik szeretetük és tiszteletük jeléül

mély fájdalmunkban részvétüket fejezték ki,
utolsó földi útjára elkísérték

ZSÁMBOKI JÁNOST,
a szerető édesapát, férjet, nagypapát, dédit.

A szerető és gyászoló család

Anyakönyvi hírek – auGuSzTuS
SZÜLETTEK: Demeter Alexandra Mária (Horváth Alexandra), 

Farkas Mihály Vilmos (Antrup-Farkas Sylvia Maria), Füle Bernadett 
Anna (Horváth Krisztina), Mezei Gyula (Zsigri Klaudia Mercédesz), 
Nagy Sándor (Hovalec Nikolett), Nyikos Kamilla (Ujj Mónika), Pap 
Bálint (Csontos Krisztina), Ritczl Nóra (Dobák Bettina).
Pontosítások
· Előző lapszámunkban közölt újszülött baba neve helyesen:
 Vidák Martin.
· Előző lapszámhoz meg nem érkezett újszülött baba adatai:
 Kovács Annabella Mirjam (Csontos Tímea).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Cserháti Anna és Szabó Ádám, 
Farkas Rózsa és Kun Péter, Dobos Klaudia és Molnár Péter, Tamus 
Eszter és Kriston István.

ELHUNYTAK: Boros Imréné Szűcs Ilona (97), Czibolya János (68), 
Harangozó Sándor Józsefné Ramin Christiane Sabine (60), Turcsányi 
Imréné Dányi Anna (78), Zsámboki Sándorné Barna Mária (86).

Az adatok tájékoztató jellegűek.

GINOP-3.3.3-17-2017-00104
Korhatártalan Akadémia – Bedekovich hagyományok
és innováció a Jász Világtalálkozó helyszínén,
Jászfényszarun és térségében

áTkeLni a digiTáLis szakadékon
Térítésmentes informatikai képzések most!
TISZTELT JÁSZFÉNYSZARUN ÉS környékén éLő, 
DOLGOZÓ POLGÁRTÁRSUNK! 
Ha bizonytalan, kezdő, vagy csak nem professzionális szá-
mítógép használó, most ingyenes képzést hirdetünk az Ön 
számára.
Az EU által támogatott a teljesen kezdőktől több szinten 
nyújtanak lehetőséget arra, hogy Ön nagyobb biztonsággal 
közlekedjen az informatika világában.
Csoportjaink 2018-ban az ősz folyamán:

• kezdők számára, akik most barátkoznak a géppel 
és az internettel: 

 szeptember 7–8., 13–14., 21–22., 28–29.

• TováBBLépők számára, akik az alapokat ismerik: 
 október 19–20., 26–27.

• 45+ szenior digitális alapképzés, akik az alapoktól 
kezdenék:

 november 8–9–10.; 15–16–17.; 22–23–24;
 29–30– dec. 1.

 
a képzések helyszíne:
jászfényszaru, rimóczi kastély smart oktatóterem 
kérdéseikkel és jelentkezési szándékukkal forduljanak 
a Bedekovich Lőrinc népfőiskolai Társaság szervezőjé-
hez.
TeLefon: 30/579-0164
e-mail: info@bedekovich.hu
honlap: www.bedekovich.hu
A képzések
a digitális jólét program
keretében valósulnak meg.

…merT egyre nagyoBB szÜksége Lesz rá!
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10. ·  Tel.: 70/224-4179

Ingyenes szemvizsgálat minden szerdán 10 órától
(komplett szemüvegkészítés esetén).

Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.

Október a látás hónapja!

akciók
keretek: -40%
Lencsék: -20%

Multifokális lencsék: -30%
komplett szeüveg: 19990 Ft

Napszemüvegek: -30%

Nézzen be hozzánk, hogy jobban lásson!
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30

Starlite

POPPy
8 hónapos nagytestű 

keverék szuka,
ivartalanított

MIRKO
8 hetes keverék kan,

kölyök

gINgeR
1,5 éves malinois szuka,
ivartalanított

KuTyASZíV Állatmentő Közhasznú Alapítvány
3000 HATVAN, Bercsényi u. 28.
Tel.: +36-20/248-0208, +36-30/781-4356

ariar60@gmail.com
kutyasziv60@freemail.hu

MegFeLeLő gAZDIK
KeReSTeTNeK!!!

Apróhirdetés
Borászati felszerelés eladó

· boros hordók, szőlődaráló, prés, szüretelő kád (200 l),
műanyag cefrés kádak (120–150 l)

· répa daráló (gyümölcsnek is jó), terménydaráló
Érdeklődni: 57/422-917, Mező u. 27
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Mi újság Fényszarun?
Jászfényszaru város lapja

Kiadja: Jászfényszaru Város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság elnöke: Bordásné Kovács Katalin

Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné · Olvasószerkesztő: Kotánné Kovács Tímea
Szerkesztette: györgyfiné Balogh Zsuzsanna

Felelős kiadó: győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Címfotó: Betakarítás · Fotó: (-bzs-)

Lapzárta minden hónap második hétfője
A szerkesztőség címe:

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, 5126 Jászfényszaru, Szent István u. 1.
Mobil: +36-70/673-7618

E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com · http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html
Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990.

ISSN 1417-894X
Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft.

Nyomda: Signal-Print Kft., Jászberény · Tel.: +36-57/500-960
www.artander.hu · www.nyomdasz.hu

Programajánló

Jászfényszarui Futófesztivál
in memoriam Maróti István

Október
2. 17:00 Interaktív előadás a vintage és régi dolgok értékéről,
  beilleszthetőségéről a mindennapjainkba az Országos 

Könyvtári Napok (OKN) keretében a könyvtárban
3. 17:00 Békebeli felolvasóest – olvasás egy csipet gasztronómiával
  a könyvtárban (OKN)
4.   Kölyökolvasó verseny meghirdetése 3–8. osztályosoknak
  (OKN)
5. 16:00 Kézműveskedés Háfra-Sóti Bettivel a könyvtárban (OKN)

5. 13:50 Jászfényszarui futófesztivál in memoriam Maróti István
  a Sportpályán
5. 20:00 Rocktóberfeszt – Nyárbúcsúztató koncert és tábortűz
  a Sportpályán
6. 14:00 Őszi meditáció és beszélgetés Erdélyi Anikóval
  a művelődési házban
6. 18:00 Megemlékezés az aradi vértanúkról a Városházánál
8. 12:45 Ifjúsági hangverseny a művelődési házban
8. 17:00 Kerekné Mihalik Judit és Vincze Dániel művésztanárok
  bemutatkozó kiállítása a művelődési házban
12. 11:00 Ládaszínház a könyvtárban (OKN)
12.   BLNT kiállításmegnyitó
  a Szent Erzsébet Közösségi Házban
12. 17:00 Generációk együtt vagy egymás nélkül címmel
  közönségtalálkozó Endrei Judittal a művelődési házban
  a Művelődés hete – Tanulás ünnepe keretében
13. 10:00 Népzenei találkozó a művelődési házban
14.   Szigligeti Színház bérletes előadása Szolnokon
  – A vöröslámpás ház
20. 18:00 Színház – Ne most, drágám! – Turai komédiások vígjátéka
  a művelődési házban
23. 16:30 Koszorúzás az ’56-os emlékműnél a Pap-kastély udvarán
23. 17:00 Városi ünnepség és szentmise a templomban

Időszaki kiállítások
· V. Jászfényszarui Művésztelep záró kiállítása a Régi Kaszinó étteremben
· Ilyen volt – ilyen lett – fotók a 25 éves város történetéből a Városházán
· Jászok-Hagyományok-Huszárok – válogatás Pető István fotóiból
 a Városházán
· Újra öltünk, örökítünk – jászfényszarui hímzőkör a művelődési házban
· Művésztanáraink – bemutatkozó kiállítása a művelődési házban
· Picurkák – válogatás a Baba-mama klub munkáiból a művelődési házban

Állandó kiállítások
· Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház) 
· Penczner Pál képzőművész képei a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Időszalag – Sisa József tűzzománca a Városháza dísztermében
· Zilahy Szobrász Műterem (Somogyi B. u. 6.)

Bővebb információ
a www. jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu honlapokon és a Facebookon.

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

2018. október 5. péntek, 13:50–18:30-ig. 

Ovistól a nagyiig mindenkit várunk!
Kérjük türelmüket az útlezárások miatt.

Bővebb információ a www.jaszfenyszaru.hu honlapon!


