A

ZF

2019. szeptember

Ára: 200 Ft

YS

LA

PJ

J ÁS

ÉN

ZA RU VÁRO

S

30. évfolyam IX. szám

Meghívó

Becsöngettek

Jászfényszaru Város Önkormányzata
tisztelettel és szeretettel meghívja
városunk lakosságát

2019. október 23-án (szerdán)
nemzeti ünnepünk alkalmából tartandó megemlékezésünkre.
Program:
16:30 Koszorúzás az 1956-os emlékműnél a Papp-kastély udvarán
17 óra Ünnepi szentmise
Kiss Gábor érdemes esperes, érseki tanácsos, plébános celebrálásával és ünnepi beszédével,
azt követően megemlékezés a római katolikus templomban.
Közreműködnek a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola diákjai, az összevont városi kórus és
a versmondó kör tagjai.
Reméljük, megtisztelő jelenlétükkel hozzájárulnak nemzeti ünnepünk méltó megrendezéséhez.
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

dr. Voller Erika
jegyző

OSVÁT ERZSÉBET: SZEPTEMBER ELSEJE
Szeptember elseje elérkezett végre.
Örömöt csillant az elsősök szemébe.
Még alig pitymallik, ők már talpon vannak,
nehezen várják, hogy útnak induljanak.
Kis táskájuk fénylik, vadonatúj, tiszta.
Benne ábécéskönyv, tolltartó és irka.
Üres lett a fészek. kirepült a madár.
A sok kicsi elsős már iskolába jár.
(Iskolai hírek a 14. oldalon)

Zászlóshajó projekt Jászfényszarun

A Jász Expo nagydíja
Jászfényszarura került

A thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft.-ben – Magyarország Kormánya és
Jászfényszaru Város Önkormányzata támogatásával – elindult 2018-ban a termelés. Képünk
a gyár avató ünnepségén 2018. március 2-án készült Jászfényszarun a cég gyártócsarnokában.
Az eseményt megtisztelte jelenlétével (képünkön középről balra haladva) Orbán Viktor
Magyarország miniszterelnöke, Pócs János országgyűlési képviselő, Varga Mihály, az akkori
nemzetgazdasági miniszter, dr. Magyar Levente és Lepsényi István államtitkárok.

2019. szeptember 6-án Marc De Bastos Eckstein
a Jász Expó vásári nagydíját vette át Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter jelenlétében, aki
a Trió TV Nézőpont című műsorában a Jászság
zászlóshajójaként beszélt a cégről. Jobb oldalon
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester látható.
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Önkormányzati választási tudnivalók

Tisztelt Választópolgárok!
A 2019. évi általános helyi és nemzetiségi önkormányzati választásokra október 13-án, vasárnap 6.00 órától 19.00 óráig kerül sor.
Önök korábban már megkapták az értesítést a választói nyilvántartásba történő felvételükről, amely tartalmazza a szavazókör címét,
valamint a névjegyzékbeli sorszámot. Kérjük, hogy az értesítést is
vigyék magukkal a szavazáskor!
Jászfényszarun 5 szavazókör fog működni:
/Ezúton hívjuk fel a figyelmüket a korábban megszokottól eltérő változtatásra./
1. Szavazókör: Szabadság út 32. (Új iskola)
2. Szavazókör: Szabadság út 2. (Régi iskola)
3. Szavazókör: Szent István út 1. (Művelődési ház)
4. Szavazókör: Szabadság út 77. (Pap kastély)
5. Szavazókör Deák Ferenc utca 1. (Egészségház)
Figyelem! Az 5. szavazókör címe változott, ezért kérjük, szíveskedjenek az értesítőn feltüntetett szavazókör címét figyelembevéve
keressék majd fel a szavazás napján a szavazóhelyiséget!
Az átjelentkezéssel szavazó és a települési szintű lakcímmel rendelkező választópolgárok szavazatának fogadására a 2. számú szavazókör (Régi iskola) van kijelölve.
Szavazni csak személyesen és kizárólag érvényes okmányok bemutatásával lehet. Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők
nem szavazhatnak, ezért nagyon fontos az igazolványok érvényességének ellenőrzése, és az érvényes dokumentumok beszerzése.
A választáson való részvétel feltétele tehát a személyazonosságot
és a személyi azonosítót vagy a lakcímet igazoló érvényes igazolványok megléte. A személyazonosságot személyazonosító igazolvánnyal;
régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvánnyal; ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal; valamint magyar hatóság által
kiállított vezetői engedéllyel; útlevéllel; ideiglenes útlevéllel lehet igazolni. Az Európai Unió más tagállama által kiállított útlevél, személyazonosító igazolvány, és vezetői engedély csak abban az esetben alkalmas a személyazonosításra, ha az tartalmazza a választópolgár nevét,
születési idejét, képmását, és aláírását. Az egyes okmányok igénylése
során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény (A4-es
nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!
A szavazatszámláló bizottság a szavazásra jelentkező választópolgár
személyazonosságának, lakcímadatainak megállapítása után ellenőrzi, hogy a névjegyzékben szerepel-e. A bizottság visszautasítja azt
a választópolgárt, aki nem tudja érvényes okmányokkal személyazonosságát igazolni, illetve aki nem szerepel a választók névjegyzékében. Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság tagja átadja a szavazólapokat, melyeket hitelesített a szavazókör
bélyegzőjével. A szavazólap átvételét a választópolgár a névjegyzéken
sajátkezű aláírásával igazolja.
Érvényesen szavazni csak a szavazólapokon szereplő körbe, tollal
írt kizárólag két egymást metsző (+ vagy x) vonallal lehet. A választópolgár szavazófülkében tölti ki a szavazólapot, azt borítékba teszi, és
a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába helyezi. Ha a választópolgár a szavazólap kitöltését elrontotta, egy alkalommal kaphat helyette
újat, feltéve, ha a rontás tényét az előtt jelzi, mielőtt a szavazólapot
az urnába dobja. A választók a szavazatszámláló bizottságtól három
szavazólapot kapnak.
· A helyi önkormányzati képviselőket egyéni listán választjuk
meg. A szavazáskor a szavazólapon az összes jelölt a Helyi Választási

Bizottság által kisorsolt sorrendben és a jelölt által kiválasztott utónévvel szerepel. A választók legfeljebb 8 jelöltre szavazhatnak. A
megválasztott képviselő az a 8 jelölt lesz, aki a szavazólapokon a
legtöbb szavazatot kapta.
· Polgármesterjelöltre érvényesen szavazni a neve melletti körben
elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet (+ vagy x jellel).
· A megyei közgyűlés tagjainak választása a pártok által összeállított listák alapján történik. A szavazólapon a listák és az azokon
szereplő első öt jelölt neve lesz feltüntetve. Ezen a szavazólapon csak
egy listára lehet érvényesen szavazni a lista neve feletti körben
elhelyezett + vagy x jellel.
Településünkön 2019. október 13-án (vasárnap) roma nemzetiségi önkormányzati választásra is sor kerül. A nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgárok adhatják le majd
szavazataikat.
Mozgóurnát igényelhet az a választópolgár, aki egészségi állapota,
fogyatékossága, vagy fogvatartása miatt nem tud megjelenni a választás napján a szavazóhelyiségben. A választás napján a mozgóurna
iránti kérelmet a Szavazatszámláló Bizottsághoz kell eljuttatni papír
alapon, vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a helyi választási irodához. Fontos változás a korábbi gyakorlathoz képest, hogy
a kérelemnek 13-án 12 óráig kell megérkeznie, ellenkező esetben
mozgóurnás szavazásra nincs mód.
A választással kapcsolatos kérdéseire a www.valasztas.hu oldalon
találhat választ, vagy a Városházán működő Helyi Választási Irodától
kérhet részletes felvilágosítást.
Kérjük a Tisztelt Választópolgárokat, minél többen vegyenek
részt az önkormányzati választáson!
Dr. Voller Erika
Helyi Választási Iroda vezető

A Helyi Választási Bizottság által
jogerősen nyilvántartásba vett
jelöltek a sorsolás sorrendjében:
Polgármesterjelölt
1. Győriné dr. Czeglédi Márta Mária független jelölt
Egyéni listás képviselő jelöltek sorrendje a szavazólapon
a sorsolás alapján:
1. Lakatos Zoltán
független jelölt
2. Sándor Sándor
független jelölt
3. Bali Zsolt
független jelölt
4. Vitányi Szabolcs
független jelölt
5. Berze Éva
független jelölt
6. Győri János Bertalan
független jelölt
7. Tóth Norbert
FIDESZ-KDNP
8. Gyetvai Mónika
független jelölt
9. Szakali János Vendel
független jelölt
10. Zsámboki Sándor
független jelölt
11. Berényi Ferenc
független jelölt
12. Berze János Gábor
független jelölt
13. Szabó László
független jelölt
14. Csizmarik Gyula
független jelölt
15. Mezei Zsolt
független jelölt
16. Lovászné Török Magdolna
független jelölt
17. Kiss Tamás
független jelölt
A roma nemzetiségi jelöltek sorrendje a szavazólapon
a sorsolás alapján:
1. Szénási Sándor
Fiatal Romák Országos Szövetsége
Fiatal Romák Országos Szövetsége
2. Ajtai István
3. Glonczi Rudolf
Fiatal Romák Országos Szövetsége
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK – 2019. OKTÓBER 13.
Polgármester-jelölt bemutatkozása
Győriné dr. Czeglédi Márta
Kedves jászfényszaruiak!
Tisztelettel köszönöm az ajánlásaikat, amelyekkel ismét elindulhatok polgármester
jelöltként. Arra kérem a választópolgárokat,
vegyenek részt a választásokon.
A tapasztalt, innováció befogadására kész
önkormányzat a biztonság záloga. Ez perspektíva a jövőben, hogy az egymásra épülő
folyamatok ciklusokon átívelve fenntartható
fejlődést ösztönözzenek.
Az összedolgozás képessége a csapatmunka
lényege. A lakosság akaratát jelenítettük meg
döntéseinkben, képviselőtársaimmal együtt,
melyet készek vagyunk folytatni.
A megvalósult eredményeket úgy értük el,
hogy jó céljainkat támogatja az Európai Unió
és Magyarország Kormánya. Biztonságos gazdálkodást folytatunk. Erős gazdasági háttér
kell ahhoz, hogy a meglévő és új intézményeket, az önkormányzati vagyonunkat működtetni tudjuk. (például óvoda, bölcsőde,

tanuszoda…) Előkészítettük az új beruházásokat. Az elkövetkezendő öt évben szeretnénk
további útfejlesztéseket, biztonságos közlekedést, a környezetvédelem erősítését (például
új kút fúrása, szennyvíz tisztító bővítése), új
sportcsarnok és inkubátorház építése…
Továbbra is szeretnénk együttműködni a
Római Katolikus Egyházzal, a civil szervezetekkel.
Úgy szeretnénk folytatni munkánkat, hogy
Jászfényszaru olyan része legyen az egésznek,
hogy a lakosság részéről folyamatosan jelentkező új igények hazai és nemzetközi színtéren
is támogatásra érdemesültek legyenek. Ez a
stratégiánk.
Valamennyi jelenlegi képviselőtársam elindul a választásokon, hogy együtt folytathassuk a már megkezdett munkánkat az elkövetkezendő öt évben.
Győriné dr. Czeglédi Márta

Kérem, támogassanak minket!

Egyéni listás képviselő-jelöltek bemutatkozása
szívesen átadnék Jászfényszarunak. JelöltséBali Zsolt
Berényi Ferenc
gemet megelőzően, személyesen felkerestem

Először is szeretném megköszönni a támogatást, mint képviselőjelölt. Bali Zsolt
vagyok, 47 éves jászfényszarui származású.
Jelenleg Németországban élek, saját vállalkozásom van. Havonta többször Jászfényszarun
tartózkodom, tehát mondhatom, hogy ket-

Bali Zsolt
tős otthonnal rendelkezem. Eredményesen
tevékenykedem az üzleti életben, melyet saját
magamnak építettem ki. Munkám, és utazásaim során nemzetközi szinten is sokrétű tapasztalatokat szereztem, amit képviselőként

Polgármester Asszonyunkat, kérdésemre,
mely szerint szívesen dolgozna-e velem a jövőben semmilyen ellenvetése nem volt.
Jászfényszarun sok szép és hasznos, de véleményem szerint szakmailag kifogásolható
dolog épült az elmúlt években. De nem a
múltat kell kritizálni, hanem a jövőt kell építeni! Vallom, hogy kitartó munkával tudunk
eredményesek lenni, amihez szükséges az ös�szetartás is, ami mára egyre kevésbé jellemző
az emberekre.
Egységben az erő! Sajnálom, hogy sokan
arra sem veszik a fáradtságot, hogy a saját
jövőjük érdekében elmenjenek szavazni, valószínűleg ez most is így lesz. Én szeretnék
segíteni, a többi Önökön múlik.
Összefoglalva pár fontos tennivaló,
ami nem várhat:
1. életminőségünk javítása,
2. önfenntartó település,
saját gazdálkodással,
3. legyünk a klímakatasztrófa megelőzésében Magyarországon az elsők között,
4. támogatom az ingatlanadó eltörlését
magánszemély részére,
5. egészséges és kedvezményes étkezés
mindenki számára,
6. személyes kontaktus, a közös érdekeinkért stb. átlátható, felelősségteljes politikát képviselni, ami Magyarországra az
elmúlt 30 évben kevésbé volt jellemző.

Menjünk el szavazni, Jászfényszaru a miénk!

Tisztelt Választópolgárok!
Köszönöm Önöknek, hogy ajánlóívem aláírásával lehetővé tették számomra, hogy az
október 13-i választáson képviselőjelöltként
indulhatok.

Berényi Ferenc
Az eddigi 25 éves képviselői munkám során
jelentős segítséget, számos jelzést, észrevételt
kaptam a lakosoktól, amit ezúttal is köszönök.
Ha 1990-es évektől napjainkig szemléljük a
változást, kellemes érzéssel tölt el bennünket
(folytatás a 4. oldalon)
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK – 2019. OKTÓBER 13.
(folytatás a 3. oldalról)
az, hogy a nagyközségből várossá lett Fényszaru. Településünkön természetes minden
háztartásban az egészséges ivóvíz, a szilárd
burkolatú út, járda, az éjszakai kivilágítás. Jelentős önkormányzati segítséggel megtörtént
a tanyák villamosítása.
Biztonságérzetünket növelik a térfigyelő kamerák, a szükséges mértékű rendőri, polgárőri jelenlétek. Kitárult, megszépült a városközpont az új óvodával, bölcsődével, ahová
biztonságos közlekedéssel juthatunk.
A játszóterek sokasága biztosítja a szabadidő kulturált eltöltését. Az Egészségközpont
melletti fitnesz parkot mindenki elismeréssel
illeti. A 3 hektáros sporttelep jó lehetőséget
biztosít a versenyzőknek és a hobbi sportolóknak egyaránt. A kerékpározóknak egyre
több kerékpárút áll rendelkezésükre, ami további fejlesztés alatt áll.
Az önkormányzat virágosítási és fásítási akcióinak köszönhetően megszépültek az utcák,
terek, házak, egészségesebb a levegő. Munkahelyeket tekintve szélesedett a lehetőségek
száma. Három multicég mellett számos kisvállalkozó biztosít munkahelyet és ezzel megélhetést. A felsoroltak létrejöttéhez jelentős
szerepe volt a mindenkori képviselő-testület
döntéseinek.
A Pénzügyi Bizottság elnökeként dolgoztam az utóbbi ciklusok során. Bátran mondhatom, hogy a város anyagi helyzete mindig
stabil volt. Mindez köszönhető a mindenkori szemléletnek, miszerint egy biztonságos
tartalék mindig rendelkezésre állt, ezáltal
a pályázatokhoz szükséges önkormányzati forrás(önerő) nem okozhatott és ma sem
okoz problémát. Takarékos, ugyanakkor a
lehetőségekkel élni tudó költségvetésre tette
le voksát a testület.
Megválasztásom esetén azon leszek, hogy
tapasztalatommal a település lakosságát
minél nagyobb megelégedéssel szolgáljam.
Kérem, hogy minél többen menjenek el szavazni és szavazataikkal támogassák a jelenlegi
képviselő-testület tagjait a folyamatosság érdekében!
Tisztelettel: Berényi Ferenc

Berze Éva
Kedves Jászfényszarui Választópolgárok!
Köszönöm ajánló aláírásukat, amellyel
lehetővé tették indulásomat az idei önkormányzati választásokon.
Berze Éva, okleveles építészmérnök vagyok,
két gyermek édesanyja.
A családom több generáció óta Jászfényszarun él, én is itt nőttem fel, itt jártam iskolába. Életem sok szállal kötődik Jászfényszaruhoz: Édesanyám, rokonaim, ismerőseim,
a városunk szeretete és nem utolsó sorban a
Penczner Pál Közhasznú Alapítvány által.
2010 óta az alapítvány kuratóriumának
elnökeként tevékenykedem, színes programokkal és nyári táborokkal gazdagítjuk az
általános iskolás gyerekek életét, valamint a

Berze Éva
Penczner Pál-Díj révén évről évre megjutalmazhassuk a tehetséges diákokat.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szereztem okleveles építészmérnöki diplomát.
Építészmérnökként dolgozom, munkámnak köszönhetően sok település fejlődését
látom. Tapasztalataimat hasznosítani szeretném a város fejlődése érdekében, fontos a
megfelelő mennyiségű és minőségű zöldfelületek aránya, az épületek „zöldítése”, hiszem,
hogy a környezettudatos gondolkodás kialakítása már az egészen kicsi gyerekeknél is elengedhetetlen, ehhez a mindennapi életben a
szülőknek, a városnak is példát kell mutatni.
Családom több tagja is aktív részese volt
Jászfényszaru fejlődésének, ezt a hagyományt
szeretném folytatni.
Kérem, megtisztelő szavazatával támogasson október 13-án! Köszönöm!

Ezért kiemelt jelentőséggel bír számomra,
hogy Jászfényszaru továbbra is biztonságos
kisváros maradjon úgy, hogy közben a fejlődés és megújulás útján haladjon.
S mit tudok mindehhez Önöknek ajánlani?
Az elégedettség nem elég. Kell az elkötelezettség és a motiváció. Bennem mindkettő megvan. A multinacionális vállalatoknál
megtanultam hogyan fogalmazzam meg céljaimat és elvárásaimat magammal és munkatársaimmal szemben. Hogyan tervezzük meg
a sikerhez vezető út minden lépését, s hogyan
hajtsuk végre feladatainkat. Hiszek a csapatmunka erősségében, a kitartásban, s abban,
hogy képviselőként képes leszek a közösség
számára hasznosan végezni feladataim.
Eddigi tapasztalataim és racionális gondolkodásmódom segíthetik a képviselő-testület
munkáját, városunk fejlődését. Nem keresem mindenben a vita lehetőségét, de nem is
félek attól, hogy véleményem vagy ötleteim
másokkal megosszam. Abban hiszek, hogy a
város és lakói érdekeit az szolgálja, ha a képviselő-testület a lehető legváltozatosabb szemléletű emberekből tevődik össze.
Lássuk másként a dolgokat, gondolkodjunk
eltérően, a cél legyen ugyanaz: Jászfényszaru
további fejlődése, élhető közegének megtartása, az oktatás, a kulturális és szórakozási
lehetőségek, valamint a szociális ellátás fejlesztése! Legyen Jászfényszaru egy olyan hely,
ahol jó élni, ahonnan nem elvágynak, hanem
ahová visszajönnek fiataljaink!

Berze János Gábor
„A változatosság erősebbé teszi a csapatot,
mert a közös sikerhez mindenki saját erősségeivel és küldetésünkre vonatkozó sajátos látásmódjával járul hozzá.”
(Scott Kelly)
Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Jászfényszaruiak!
Miért fontos nekem Jászfényszaru? Miért
szeretnék képviselő lenni?
Több generáció óta itt éltek a felmenőim, s
feleségemmel – Magyar Krisztinával – mi is
itt nőttünk fel. Annak ellenére, hogy munkánk ma is a fővároshoz köt minket, közös
döntésünk eredményeként, több éves budapesti tartózkodás után, úgy döntöttünk,
gyermekeinket is Jászfényszarun szeretnénk
felnevelni. A nyugodt, biztonságos környezet,
a családi kötelék fontosabb volt számunkra,
mint azok a lehetőségek, amelyeket egy nagyváros kínál. Jászfényszaru a mi városunk is.

Berze János Gábor
Köszönöm bizalmukat, s kérem, október
13-án támogassanak szavazataikkal!
Tisztelettel: Berze János Gábor

Csizmarik Gyula
Csizmarik Gyula vagyok, 49 éves,
vendéglátóipari érettségivel, és egy mezőgazdasági technikumi végzettséggel rendelke(folytatás az 5. oldalon)
zem.
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Csizmarik Gyula
Budapesten születtem, 20 éve élek Jászfényszarun. A Jászfényszaru VSE alelnökeként 5 éve segítem az egyesület tevékenységét. Tevőlegesen a búcsú rendezvényén, és
a városi gyereknap alkalmával veszek részt
a település életében. A Goldwin pluss Jászfényszaru strandfoci csapatának vagyok a
vezetője, melynek bajnoki menetelését idén
a DigiSport 1-en követhették az érdeklődők,
ezzel is öregbítve Jászfényszaru ismertségét.
Önkormányzati képviselőnek történő jelöltetésemet, elsősorban az motiválta, hogy
a településünkön véleményem szerint rengeteg kiaknázatlan lehetőség van melynek
megválasztásom esetén hangot is fogok adni.
Megválasztásom esetén a teljes 5 évre szóló
tiszteletdíjamról lemondok a településen élő
szociálisan rászoruló családok javára. Bizalmukat és bizalmatokat előre is köszönöm.

Életem fontos küldetésének érzem a képviselő-testületi munkában való aktív, kreatív
részvételt. Örömmel élem meg azt a fejlődést,
amely nap mint nap tetten érhető városunkban, de a gyönyörű felszín alatt a hétköznapi,
aktív élet problémáival és annak javításán kell
dolgozni!
A testület munkáját az alábbiakkal segíteném:
A céltudatosságommal, és az eddig megszerzett pénzügyi tudással és tapasztalattal
próbálnám képviselőként a városunk működtetését segíteni, és egy kissé megreformálni,
amennyiben esélyt kapok Önöktől 2019.
október 13-án!
Az ipari parkon túli élet, azaz a városban
élő emberek mindennapi életének normális
működéséhez legfontosabb dolgok javítása
lenne a legnagyobb feladat. A biztonság erősítése, az egészségügyi ellátások bővítése, a
tanácsadás, a gyermekétkeztetés, a sportolási
lehetőségek megújítása, a kiaknázatlan lehetőségek nyakon ragadása, helyi szakképzett
emberek foglalkoztatása, az átláthatóság és a
város gazdálkodásának szakszerű ellenőrzése.
Eme problémák létezésére hívom fel a figyelmet, és azok megoldásában lennék segítségére a testületnek egy-egy megoldási
tervvel.

Győri János Bertalan

Gyetvai Mónika
Köszönettel tartozom annak a 102 kedves
ismerősnek, akik támogattak aláírásukkal és
ezáltal lehetővé vált, hogy most leírhassam
„Gyetvai Mónika független képviselő-jelölt.”
2019. október 13-án Jászfényszaru Város
Önkormányzatának képviselő választásán,
képviselő-jelöltként megmérettetem magam!
Gyetvai Mónikának hívnak, 41 éves és
férjezett vagyok. Jászfényszarun élek és itt
dolgozom a versenyszférában, könyvelőként.
Legmagasabb iskolai végzettségem közgazdász, de több pénzügyi végzettségem is van,
melyek a munkámat segítik. Az élethosszig
tartó tanulás híve vagyok! Jelenleg adótanácsadó képzésre járok, plusz a német nyelv
elsajátításán is munkálkodom! Nagyon határozott és céltudatos természetem már kicsi
koromban megmutatkozott, mely az idő múlásával felerősödött!

bizalmat. Köszönöm az ajánlásokat, amelyek
lehetőséget biztosítanak számomra, hogy a
2019-es választáson jelöltként induljak egy
újabb ciklus képviselői tagságért.
A rendszerváltástól napjainkig Jászfényszaru fejlődése töretlen. Az elért eredményeinket
a ciklusbeszámolók tartalmazzák. Az elmúlt
öt évben megvalósított önkormányzati fejlesztések teljes költsége meghaladta a 10 milliárd Ft-ot.
A fejlődés nem szerencse kérdése. Sokat
kell dolgozni, hogy eredményesek legyünk.
A lakosság igényeinek figyelembevételével, a
kor kihívásaira világos célokat kell kitűzni és
megvalósítani. Jövőre nézve fontos feladat-

Gyetvai Mónika
Legutoljára hagytam a legfontosabb életfilozófiámat: Mindvégig józanul gondolkodó,
tisztességes, érző embernek maradni!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Gyetvai Mónika, független képviselő-jelölt

Győri János Bertalan
Tisztelt Jászfényszarui lakosok!
Győri János Bertalan vagyok. 1990-től
Önök önkormányzati képviselőnek választottak. Az önkormányzatban 29 éven át alpolgármesterként dolgoztam. Köszönöm a

nak tartom Jászfényszaru népességmegtartó
erejének növelését, a mind vonzóbb településkép kialakítását, a munkahelyeket biztosító vállalkozások megtartását, a fiatalok helyben maradását elősegítő támogatási rendszer
folytatását, helyi civilközösségek erősítését.
A jövőben ennek szellemében kívánok tevékenykedni. A teljesség igénye nélkül vannak
olyan területek, amelyek hozzám közelebb
állnak gépész üzemmérnöki végzettségem,
munkám vagy érdeklődésem miatt.
Oktatás, nevelés területén nem szabad megállni. Törekedni kell a lehető legmagasabb
szint elérésére. Jászfényszarun nincs középiskola, azonban az oktatási rendszer változásának eredményeként, szükséges a helyi gyárak,
üzemek bevonásával a szakember utánpótlás
érdekében a gyakorlati oktatás megvalósítása.
Jászfényszarun az ivóvíz ellátottság biztosított, a szennyvízhálózat kiépített, a hulladékkezelés megoldott. Az ivóvíz ellátás biztonsága és az új gyárak vízszükséglete érdekében
egy új ivóvízkút fúrása szükséges, melynek
tervezése elkezdődött. A szennyvíztisztító
bővítése folyamatban van, az új létesítmény
hosszútávra megoldja a szennyvízkezelést.
Megválasztásom esetén az ivóvíz és a szennyvízfejlesztésekkel kiemelten kívánok foglalkozni.
(folytatás a 6. oldalon)
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Hulladékkezelés területén adottságaink átlagon felüliek. A hulladékudvar megvalósításával minden hulladékot el tudunk helyezni,
de mi mégis a környezetünket szennyezzük,
tisztelet a kivételnek. Szemléletváltásra van
szükség ahhoz, hogy környezetünket ne lepje
el a szemét. Ki kell dolgozni egy olyan programot, amely képes megváltoztatni a jelenlegi
szokást és gyakorlatot.
Jászfényszaru Város Önkormányzatának,
annak ellenére, hogy már számos újításon és
korszerűsítésen túl van, még mindig újabbnál, újabb lehetőségeket kell keresni a város
további fejlődéséhez. Mindehhez azonban
szükséges Jászfényszaru lakosságának segítő
támogatása, együttműködése és a közösségi
munkában való részvétele.
Célom továbbra is a fejlődés elősegítése,
folytatása az élhető Jászfényszaruért. Ehhez
kérem szíves támogatásukat és szavazatukat.
Győri János Bertalan

Kiss Tamás
Tisztelt Választópolgárok!
Szeretnék köszönetet mondani azoknak a
lakosoknak akik aláírásukkal jelöltségemet
támogatták, illetve akik aláírtak volna, de
már nem volt az ajánló lapokon hely.
Kiss Tamás vagyok, 40 éves, végzettségemet tekintve autószerelő, de 10 éve gépjármű
vizsgabiztosként dolgozom. A tanulást még
most sem hagytam abba, az egri Eszterházy
Károly Egyetem hallgatója vagyok.

szágra érkező uniós források elapadnak. Ezzel
kapcsolatban a célom az, hogy ebből a lehető
legtöbbet Jászfényszaru javára felhasználni
tudjunk. A végletekig ki szeretném használni
az Unió által nyújtott lehetőségeket!
Megválasztásom esetén a közel 30 év alatt
lerakott alapokra történő építkezést tartom
célszerűnek, illetve azok színvonalasabbá tételét. Semmiféleképpen nem egy ellentétes
irányt ami a meglévő biztonságos színvonalt
veszélyeztethetné! A város javát szolgáló intézkedéseket támogatni tudom, ha kellően
körüljárva bizonyítottan a lakosság többségének a javát szolgálja. Ellentétes esetben
nem! Van egy kedvenc mondatom melyet
meg kívánok osztani Önökkel. Egy régi római jog kimondja: „ami mindenkit illet arról
mindenkinek tudnia kell”. Erre az ideológiára is támaszkodva kívánom - ha lehetőségem
nyílik - a feladatomat ellátni.
Számtalan döntést kell majd meghoznunk,
figyelembe fogom venni a jászfényszarui sajátosságokat vagy legalábbis véleményként a
testület többi tagja elé szükség esetén tárni.
Amin változtatni kívánok a meglévő díszletek mögé tartalmat akarok! (Pl.: Egészségház
ahol az épület ugyan szép, a tartalom viszont
kissé hiányos.)
Az utóbbi években eltűnőben lévő/eltűnt
szakmák újra történő felkarolását rendkívül
fontosnak tartom, valamint a szakmunkás
képzést is. Az érzelmem a szakmák iránt azért
is köthető, mert egykor a pályafutásomat én
is így kezdtem.
A környezetvédelmet rendkívül fontosnak
tartom, hiszem és vallom, hogy a jelenlegi
pazarlásunkkal Földgolyónk élettartalma rohamosan csökken! Célom ennek tudatosítása
a társadalom minden rétege felé és mindenki
számára eljuttatni, hogy fontos legyen az utókor számára még egy élhető világot tudjunk
átadni, a meglévő értékeinket megőrizni.
Nem kizárólag önös érdekek határozzák meg
létünket! Megválasztásom esetén képviselőként tudom véleményemet kinyilvánítani
az elöljáróság felé amennyiben nem kerülök
be, akkor civil lakosként fogok kiállni, mint
ahogyan eddig is tettem az érdeksérelemmel
érintett lakosság csoportja felett.
Végezetül Churchill mondatával köszönök
el: „nem ígérhetek mást, csak vért és kön�nyeket”.
A jövőben számítsunk egymás bizalmára!
Kiss Tamás

Lakatos Zoltán
Kiss Tamás
A képviselői mandátumot én inkább egy
megtisztelő tisztségnek tartom, nem kiegészítő jövedelem-kiegészítésnek. Ezért is döntöttem, hogy az első évi tiszteletdíjat felajánlom
megválasztásom esetén helyi szociális célra.
Fontosnak tartom tudatni, hogy a következő önkormányzati ciklusban a Magyaror-

Tisztelt jászfényszarui lakosok!
Lakatos Zoltán vagyok, 1990. 11. 30-án
születtem Jászberényben. Gyermekkorom
óta itt élek és dolgozok Jászfényszarun.
Hálózatüzemeltető és rendszergazda végzettséggel rendelkezem. Projekt munkatársként vettem részt a helyi „Komplex Telepprogram”-ban, ahol többek között hátrányos
helyzetű lakosokat oktattam informatikára,
illetve programokkal segítettük a település

szegregált részén élő lakosok boldogulását.
Három éve a Jászsági Térségi Televíziónál dolgozom, operatőr-vágó pozícióban, s e mellett
a hálózatüzemeltetést és a rendszergazdai feladatokat is ellátom. A civil életben esküvői
videózással is foglalkozom, szeretek olvasni,
kirándulni, érdekel a sport, informatika és
a politika illetve támogatója vagyok a Fiatal
Romák Helyi szervezetének.

Lakatos Zoltán
A munkám lehetővé tette, hogy közelről
megismerjem a város működését, az önkormányzat munkáját, a döntések hátterét s
nem csak az eredményét illetve a képviselői
hivatással járó feladatokat, kötelességeket.
Mindezek tükrében elhatároztam, hogy nem
csak a kamerám objektívén keresztül szeretném szemlélni a közéleti eseményeket és ezt a
hivatást, hanem szeretnék meghatározó része
lenni a döntéshozatalnak is.
Meggyőződésem, hogy az ideális városvezetés tagjait a társadalom különféle területiről
érkező, motivált, – a városért és annak közösségéért – tenni akaró emberek alkotják.
Úgy gondolom, hogy ez egy csapatmunka,
ami akkor működik jól ha a városvezetés egysége és a lakosság szorosan együttműködik.
Egy biztonságos ház megépítése is különféle
szakemberek munkáját igényli, épp úgy, mint
egy jó döntés meghozatala. A képviselő-testület akkor tud objektív döntést hozni, ha a
döntés által érintett személyek érdeke nemi,
vallási és politikai hovatartozástól függetlenül
képviseltetik.
Én hiszek abban, hogy:
· az emberek megérdemlik a városvezetés
figyelmét
· az egyenlő bánásmód mindenkinek jár
· a szegénység nem lehet hátrány
· a technológiai fejlesztésekre az életszínvonal növelésének eszközeként kell tekinteni
(folytatás a 7. oldalon)
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· a drogkereskedelem és kábítószer-fogyasztás valós probléma Jászfényszarun
· a fiataloknak megfelelő szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget kell teremteni
Végezetül, őszintén hiszek abban, hogy a
jelenlegi is zajló ipari forradalom közepén,
a mai digitális világban, személyem fiatalos
lendületet és útmutatást adhat Jászfényszarunak.
Kérem támogassanak céljaim elérésében.

Lovászné
Török Magdolna
Tisztelt Választópolgárok! Kedves Jászfényszaruiak!
Köszönöm megtisztelő ajánlásaikat, amelyekkel ismét lehetővé tették jelölésemet a
helyi önkormányzati választáson.
Születésemtől fogva Jászfényszarun élek.
A Jászberényi Tanítóképző Főiskola elvégzése óta a helyi általános iskolában dolgozom
pedagógusként, 5. éve igazgatóként. Férjezett, két fiatal felnőtt boldog édesanyja és
szüleimnek örökre hálás gyermeke vagyok.
Immár 17. éve lehetek az Önök bizalmából
képviselő. Büszkeséggel tölt el, hogy javaslataimmal, szavazataimmal, cselekedeteimmel
én is hozzájárulhattam városunk folyamatos
fejlődéséhez.
Az elmúlt öt évben Jászfényszaru tovább
szépült, gazdaságilag erősödött; számos várva
várt beruházás valósult meg; sokat tettünk a

alkalmakkor. Mindezt úgy, hogy a pénzügyi
egyensúly megmaradjon. Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Idős- és Vallásügyi Bizottságban végzett munkám a társadalom valamen�nyi korosztályát átfogta, lehetőségem nyílt
nagyobb betekintést nyerni a családok mindennapi életébe: örömeibe és nehézségeibe,
vágyaiba és lehetőségeibe.
Ezen tapasztalatokat intézményvezetői
munkám során az iskolai életben, a gyermekek oktatásában, nevelésében, a szülőkkel
való kapcsolattartásban tudtam kamatoztatni; egyéb képviselői munkám során a célok,
tervek megfogalmazásánál, döntések meghozatalánál tudtam figyelembe venni.
Visszatekintve az eltelt időszakra tudom,
hogy az ígéretekkel óvatosan kell bánni, mert
azok nem mindig személyes elképzeléseinktől
függenek. Városunk fejlődési ütemét, a lakosság biztonságérzetét a kormányzati tervek, a
központi szabályozások, a pályázati lehetőségek, a települési sajátosságok és a város pénzügyi helyzete nagyban befolyásolja.
Egy önkormányzat, egy képviselő felelőssége abban mutatkozik meg, hogy felismerje a
lehetőségeket, tudjon élni az eséllyel, képes
legyen prioritásokat felállítani, helyesen gazdálkodni és jó időben rövid és hosszú távon
jó döntéseket hozni a településen élők igényeit is figyelembe véve.
Van és lesz is tennivaló az előttünk álló
években, amelyre nézve fontosnak tartom:
az eredmények megbecsülését, az értékek
megőrzését, az életkörülmények további javítását, az ehhez vezető lehetőségek maximális
kihasználását, olyan programok, fejlesztések
szorgalmazását, amelyek a lakosság minden
rétegének elégedettségét szolgálják.
Úgy érzem, hogy eddigi képviselői megbízatásomat felelősséggel teljesítettem. Továbbra
is érzek magamban erőt és szorgalmat, hogy
ismét Önök elé álljak képviselőjelöltként,
vállalva a közösség szolgálatának folytatását.
A jövőben is szeretném segíteni, hogy az itt
élők mindennapjai érzelmi biztonságban,
megbecsülésben, esztétikus, igényes környezetben, mind jobb életkörülmények között,
kiszámítható jövőben teljenek.
Kérem Önöket, hogy szavazataikkal is erősítsék meg irántam érzett bizalmukat! Keressék nevemet a 16. sorszám mellett!
Tisztelettel: Lovászné Török Magdolna

Mezei Zsolt
Lovászné Török Magdolna
munkahelyteremtésért, a környezet tisztaságáért; többféle módon gondoskodtunk a
gyerekekről, a felnőttekről és az idősekről;
biztosítottuk az intézmények zavartalan működését; támogattuk a civil szervezeteket; segítettük a hátrányos helyzetben lévőket és az
otthonteremtőket; együtt ünnepeltünk jeles

Mezei Zsolt Független Önkormányzati
Képviselőjelölt
Tisztelt Jászfényszarui Választópolgárok!
Születésem óta Jászfényszarun, ebben a
gyönyörű városban élek óvónő feleségemmel. Tíz éve dolgozom az Önkormányzatnál
munkaerő-piaci menedzserként, öt éve tagja
vagyok a Szociális, Egészségügyi, Oktatási,
Idős- és Vallásügyi, illetve a Sport, Kulturális,
Ifjúsági és Közrendi Bizottságoknak.
Rengeteg tapasztalat és tudás birtokában
kerültem a foglalkoztatás, munkaügyi ta-

nácsadás és képzés területén a Teaház volt
vezetőjeként, amit a jelenlegi munkám során
is hasznosítok. Munkámból adódóan évek
óta emberekkel, sorsokkal foglakozom, ezért
számomra fontos a társadalmi szerepvállalás,
mely nálam a mediátori és civilszervezet vezetői tevékenységemben nyilvánul meg.

Mezei Zsolt
Aki ismer, tudja, hogy segítőkész, hiteles és
az igazságot tisztelő ember vagyok. Fontosnak tartom a közvetlen kapcsolatot városunk
lakóival, ezért szeretném a képviselői munkámat a lakosság által megfogalmazott, közösségeket érintő problémák megoldásának
szentelni.
A következő önkormányzati ciklusban a
korábbi sikeres programok mellett, a folyamatos fenntarthatóságra, értékeink,
megóvásának megőrzésére, és a lakosság
közérzetének javítása mellett a gyermekek,
idősek, a lakhatás problémákra és a közösségi értékek, az együttélés hagyományos
szabályainak közvetítése a településre érkezők
felé szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni.
A felgyorsult világ kihívása, hogy bizonyos
helyzetekben gyors racionális és főleg jó döntéseket hozzunk. Ehhez feltétlenül szükséges
megfelelő tudással, felkészültséggel, tapasztalattal rendelkezni.
Ennek fényében célom döntéshozóként,
hogy reálisan felmérve a kockázatokat, lehetőségeket, közösen tervezzünk, és egymást
megértve képesek legyünk a társadalmi elvárásoknak megfelelő kulturált együttélésre.
Köszönöm, ha október 13-án szavazatával
támogat.

Sándor Sándor
Kedves Jászfényszaruiak!
21 éve tanulom az önkormányzati diplomácia ABC-jét. A Polgármester asszonnyal
az élen, képviselőtársaimmal sok hasznos, jó
dolgot tettünk azért, hogy a jászfényszaruiak
(folytatás a 8. oldalon)
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Sándor Sándor
elmondhassák: Itt jó lakni, élni és dolgozni.
Tovább szeretnénk folytatni a csapatmunkát. Megkérek minden boldog jövőben gondolkodó, jószándékú embert, tekintsen az
égre és előre, szavazzon a folytatásra!

Szabó László
Tisztelt jászfényszarui Választópolgárok!
Kedves Barátaim! Kedves Ismerőseim!

Városunk lakóitól eddig is rendkívül sok
segítséget kaptam, kérdéseiket, felvetéseiket
ezúton is köszönöm!
Vallom, hogy a képviselő a közösség hangja,
megszólítható legyen mindenkor, a választópolgár bizalommal fordulhasson hozzá meglátásaival, gondjaival. A képviselő minden
cselekedetével felelősséggel tartozik választói
felé, ehhez a hitvalláshoz a jövőben is tartom
magam.
Megválasztásom esetén feladatomnak tekintem:
· önkormányzati intézményeink magas
színvonalú munkájához a feltételek maximális biztosítását,
· az épülő sportcsarnok minden sportszakmai előírásnak való megfelelését,
· az úszásoktatáshoz használható medence
közösségi használatának biztosítását,
· a helyi vállalkozók „helyzetbe hozását”, a
törvények adta kereteken belül,
· a kiválóan működő rendőrség és polgárőrség munkájának segítését.
Amennyiben úgy gondolják, hogy céljaink
közösek, kérem, hogy szavazataikkal támogassanak az önkormányzati választásokon
október 13-án, hogy az Önökért végzett
munkát folytatni tudjam.
Tisztelettel: Szabó László

Tóth Norbert
Tóth Norbert (FIDESZ-KDNP)
Nekem Jászfényszaru fejlődése, az adottságok kihasználása és szülővárosom megtartó
erejének fokozása a legfontosabb.
2006-tól külsős bizottsági tagként dolgoztam az Ifjúsági- és Sportbizottságban, 2011
óta pedig önkormányzati képviselőként tevékenykedem Jászfényszaru Város Önkormányzatában.

Szakali János Vendel
Majd három évtizede, hogy a rendszerváltás
hangulata, lelkesedése, őszintesége, a közélet a helyi lehetőségek keresése felé terelt. A
megalakuló önkormányzatoknak meg kellett
tervezniük a jövőt, megkeresni az utat amin
a rájuk bízott településekkel elindulnak. Jászfényszaru az iparosodás útját választotta a he-

Szabó László
Köszönöm, hogy ajánlóíveim aláírásával
lehetővé tették újbóli indulásomat az önkormányzati választásokon.
Az önök jóvoltából az elmúlt 5 évben is
döntéshozóként vehettem részt városunk
sorsának alakításában. A 2014-19-es önkormányzati ciklusban képviselőként 2 bizottság
munkájához járultam hozzá, ahol a kultúrát,
a civilszervezeteket, a sportot és ifjúságot
érintő kérdésekről döntöttünk.

parkunkban. Örülök, hogy ebben a munkában a testület tagjaként részt vehettem. Szeretném kritikus látásmódommal továbbra is
segíteni városunk fejlődését.

Szakali János Vendel
lyi lehetőségeket követve. A közel harmincéves közös munkának sokak által irigyelt
eredményei szemmel láthatóak, ha végig megyünk településünk utcáin, szétnézünk ipari

Tóth Norbert
Képviselőként legfőbb célom, hogy Jászfényszaru lakosság megtartó ereje még vonzóbb legyen az itt lakók, dolgozók, vagy az
ide költőző emberek, vállalkozások számára.
Fontosnak tartom, hogy a helyi intézményeink, civil szervezeteink, vállalkozásaink
érdekében dolgozhassak a következő években
is, hiszen ők alkotják városunkat.
Azért dolgozom, hogy Jászfényszaru még
élhetőbb legyen, és a meglevő adottságainkat,
gazdasági erőnket az itt élő emberek érdekében hasznosítsuk.
Büszke vagyok arra, hogy városunk már eddig is komoly eredményeket ért el. Véleményem szerint mindez azért lehetséges, mert
a családok és vállalkozások lehetőséget adtak
arra, hogy az érdekeiket képviselve dolgozzunk közösen Jászfényszaruért.
Hiszem, hogy egy élhető város megteremtésének nincs végső megállója, amit, ha elértünk, akkor megnyugodhatunk. Kizárólag
abban hiszek, hogy az eredményekért folyamatosan tenni kell.
Meggyőződésem, hogy az eddigi tevékenységünket folytatni kell, így a Jászfényszarun
élő emberek, családok, gazdasági és társadalmi
(folytatás a 9. oldalon)
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közösségek érdekében továbbra is lehetőséget
kell keresni arra, hogy itt érezzék jól magukat, hiszen itt élünk.
Tisztelettel: Tóth Norbert

Vitányi Szabolcs
Kedves Jászfényszaruiak!
Vitányi Szabolcs vagyok, 42 éves, nős, egy
gyermek édesapja. Családommal Jászfényszarun élek, születésem óta ideköt minden.
Valahányszor a sors máshová sodort aktív
sportolói pályám, vagy a munkám során,
mindig ide tértem vissza, ahol a szeretteim,
a barátaim vártak, ami az otthont jelentette
számomra és jelenti a mai napig is.
Közgazdász végzettséggel rendelkezem és
közel húsz éve pénzügyi területen dolgozom.
Munkám során megfordultam több ezer fős
multinacionális vállalatnál és családias cégnél
is, jelenleg egy egészségügy fejlesztését célzó
uniós projekt pénzügyi munkatársa vagyok.
Életemet végig kísérte a sport iránti szeretet, amely több mint két évtizedes labdarúgó
pályafutást eredményezett. Karrierem túlnyomó részét a helyi csapatban töltöttem és
Jászfényszaru színeiért küzdöttem. Pályafutásom befejezése után is a sport berkein belül

Vitányi Szabolcs
maradtam, labdarúgó edzői diplomát szereztem és a helyi egyesületben foglalkoztam
fiatal játékosokkal. Közben aktív szerepet vállaltam a Városi Sportegyesület vezetésében is,
amelyet immár nyolc éve elnökként vezetek.
Aktív pályázati munkát végzek a sportolóink és a város sportoló lakossága érdekében,
hogy minél modernebb körülmények fogadják a sportolni vágyókat a sporttelepen. Az
elmúlt évek során megvalósult számos olyan
beruházás a Városi SportEgyesület kezelésében, amely a települést gazdagította.
Számomra a képviselői munka sem más,
mint egy jóval szélesebb körű érdekképviselet. Tenni a városért és a lakókért. Számomra
a képviselőség nem egy cél, hanem egy esz-

köz a közösség építéséhez. Azt vallom, hogy
alázat és kitartás nélkül nincs eredmény. A
sport megtanított hinni magamban, küzdeni
a céljaimért. Nem a szavak, sokkal inkább a
tettek emberének tartom magam, így végzem
a munkám nap, mint nap.
Az Önök önkormányzati képviselőjének
ajánlom magam, mert hitvallásom szerinti
kötelességemnek érzem a közösségi munkában való cselekvő részvételemet. A városunk
legyen közös otthonunk, formáljuk saját igényeinknek megfelelően, teremtsünk újabb és
újabb közös értékeket, valamint védjük meg
a meglévő eredményeinket! Az elmúlt évtizedekben városunk nagyon sokat fejlődött,
már-már egy 21. századi kisváros komfortérzetét tudhatjuk magunkénak. Mindannyian büszkék lehetünk rá! De ettől még nem
kényelmesedhetünk el, mert az ebbe a környezetbe tartozó intézményrendszert, infrastruktúrát fenn is kell tartani, eredményesen
kell működtetni, miközben a további fejlesztésekről sem mondhatunk le a jelen és a jövő
generációi számára!
Bízom benne, hogy sokukra számíthatok
október 13-án!
Tisztelettel,
Vitányi Szabolcs

vendégeink előtt a Jász Világtalálkozó során.
Parkjaink gondozottságát évek óta országos
díjakkal ismerik el.
Hogyan tovább? Változó gazdasági környezetben kell megtalálni a válaszokat. Amikor
elkezd működni a tanuszoda és felépül az
iskola mellett a tornacsarnok, gyakorlatilag teljessé válik a városunk méreteiben
észszerűen megvalósítható közintézmények
köre. Szélesítsük tovább a kínálatot vagy
inkább a kisebb fejlesztésekre és a hatékonyságra összpontosítsunk? Rendszeresen felmerülő kérdés, hogy a növekvő önkormányzati
vagyon működtetése meddig tartható fenn
mérsékelt helyi adók, csökkenő arányú állami hozzájárulás mellett? Szükség van-e még
új munkahelyek teremtésére, vagy a minőségi munkahelyek kínálatának növekedésével
érjük el, hogy településünk vonzó legyen
a szakemberek számára? Milyen kulturális programokkal felelhetünk meg az egyre
sokszínűbb igényeknek? Sok-sok kérdés tehető még fel, sokan keressük a válaszokat és
többnyire nincsenek kész receptek. Egy jól
működő képviselő-testület képes felismerni

Zsámboki Sándor
Tisztelt jászfényszarui Választópolgárok!
Köszönöm Önöknek a lehetőséget, hogy
az elmúlt 17 évben döntéshozóként részt
vehettem városunk sorsának alakításában.
Köszönönöm ajánló aláírásaikat, melyekkel
lehetővé tették indulásomat az önkormányzati választásokon.
53 éves tősgyökeres jászfényszarui vagyok.
A szakközépiskola elvégzése után okleveles
energetikai mérnök diplomát szereztem,
amelyet később felsőfokú kereskedelmi, majd
létesítménygazdálkodási végzettségek követtek. Emellett orosz, angol és német nyelvismerettel rendelkezem. Iskolai éveink után
feleségemmel, Krisztinával úgy döntöttünk,
hogy szülővárosunkban, Jászfényszarun alapítunk családot. Azóta Richárd fiunk már informatikus-mérnökként dolgozik, míg Anna
lányunk mester-szakos vegyészmérnök hallgató. Már 10 éve itthon dolgozom, kezdetben az ipari park, később a város fejlesztésén,
jó ideje pedig a GAMESZ néven ismert városüzemeltetési intézmény igazgatója vagyok.
A 2014-19-es önkormányzati ciklusban
képviselőként a Szociális, Egészségügyi,
Oktatási, Idős- és Vallásügyi Bizottság tagja
voltam, emellett koordinációs és stratégiai tanácsnokként tevékenykedtem. A mögöttünk
álló ciklusban a város számos területen ért el
kiemelkedő eredményeket. Büszkék lehettünk az ipari park eredményeire, együtt örülhettünk új középületeknek, a javuló utaknak.
Emellett növeltük megújuló energia termelésünket, ültethettünk rengeteg fát, ízlésünk
szerint élvezhettük a változatos sport és kulturális programokat. Együtt büszkélkedtünk

Zsámboki Sándor
és rangsorolni az igényeket, követi a változásokat, megkeresi a lehetséges megoldásokat
és igyekszik józanul dönteni. A hangsúlyok
annyifélék, ahányan vagyunk. Fontosnak érzem a jól előkészített döntések pontos, jó minőségű és elkötelezett végrehajtását. A város
gazdálkodásának hosszú távú fenntarthatósága, a közszolgáltatások folyamatos fejlesztése
mellett az oktatás és kultúra színvonalának
növelésére kiemelten fogok figyelni. Következetesen dolgozni fogok tovább a bennünket
szolgáló írott és íratlan szabályok betartásáért, környezetünk tisztaságáért, a közbiztonság növeléséért. Közös céljaink eléréséhez
mindannyiunkra szükség van!
Kérem, támogassanak szavazataikkal október 13-án!
Tisztelettel: Zsámboki Sándor
(folytatás a 10. oldalon)
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Roma nemzetiségi jelöltek bemutatkozása
(folytatás a 9. oldalról)
Glonczi Rudolf
Szénási Sándor
Glonczi Rudolf vagyok. 1954. 03. 25-én
Szénási Sándor vagyok. 1960. 04. 28-án
Ajtai István
születettem Andornaktályán. 8 átalános és 3
születtem Jászberényben.

Ajtai István vagyok. 1981. 08. 30-án Hatvanba születtem.
Egy fiú, és kettő iskolás gyermekeim vannak. 8 általánost Jászfényszarun végeztem.
Sajnos a családi körülmények miatt nem tudtam továbbtanulni. Ezért fontosnak tartom
a gyermekek továbbtanulását, hiszen a tanu-

ipari végzettségem van. 1974 óta élek feleségemmel Jászfényszarun.

Feleségemmel Jászfényszarun élünk. Egy
közös fiúgyermekünk van. 8 általánost
Jászfényszarun, majd a jászberényi Klapka
György Szakmunkás képzőbe esztergályos
szakképesítést szereztem. Jelenleg gépkocsivezetőként dolgozom. Fontosnak tartom a
gyermekek továbbtanulását.

Glonczi Rudolf

Ajtai István
lással érnek el célokat az életben. Úgy érzem,
ha a gyermekek vagy a szüleik bizalommal
fordulnak, hozzám mindent megteszek a
problémák megoldásáért. Fontosnak tartom
a lakosság közbiztonságát.

Két lányom, és három lányunokám van. Jelenleg nyugdíjas vagyok.
Nagyon szeretek fotózni, és a gyermekeket
tanítom fényképezésre. Szeretnék a cigányság
helyzetén változtatni és a helyi önkormányzattal karöltve javaslataimmal javítani az emberek helyzetén, életkörülményein.
Fontosnak tartom a fiatalok tanulását, továbbfejlesztését, meggyőződésem az, hogy
csak tanulással lehet felemelkedni, és eredményeket elérni.

Szénási Sándor
Az életkörülményeiken szeretnénk javítani
bármilyen téren, ha szükség van rá.
A fiatalok, és az idős emberek érezzék, hogy
mellettük állunk, ha valamilyen problémájuk, nehézségeik vannak.

Városszépítő muskátli
A muskátli a közterek és a lakóingatlanok elmaradhatatlan dísze,
amit a városközpontról, valamint az Ady Endre utcában a Pető család
erkélyéről készült fotó is illusztrálja.
Jászfényszaru a Virágos Magyarországért mozgalomhoz 2016-ban
csatlakozott. Városunk 2017-ben „Az év települése”, 2018-ban „Aranyrózsa díj”, 2019-ben a Város- és Faluvédők Egyesülete „Kulturált és
virágos környezet” elismerésben részesült.
Kép és szöveg: Illés Péter
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.
augusztus hónapban megtartott ülésein hozott rendeleteiről és
határozatairól az alábbiakban nyújtok tájékoztatást az érdeklődő
olvasóknak.
2019. augusztus 7.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztésére döntöttek:
· a Jászfényszaru Alsó Temetőben (hrsz. 2497) járdaépítésére irányuló 217/2019. (VII. 17.) képviselő-testületi határozata alapján
meghirdetett beszerzést eredménytelennek minősítették, és új
ajánlattevő vállalkozásokat jelöltek ki.
· a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 jelű, „Jászfényszaru Ipari
Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával II. ütem” című
projekt keretében „Műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyú
beszerzéshez nyertes ajánlattevőként a Hornyák Mérnöki Iroda
Kft.-t jelölték ki az ajánlatában megjelölt bruttó 2.540.000 Ft
figyelembevételével.
· a Kossuth Lajos, és Dózsa György utak között épült járda közvilágítása tervezésével a G-Lux Kft.-t, mint a legjobb ajánlatot
tevőt megbízták, egyúttal felhatalmazták Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármestert, hogy a tervezési szerződést kösse meg. A
tervezésre a költségvetésben bruttó 698.500 Ft összeget biztosítottak.
· a körfogalom elektromos hálózatának kiváltása tervezésével a
G-Lux Kft.-t, mint a legjobb ajánlatot tevőt megbízták, egyúttal
felhatalmazták a polgármestert, hogy a tervezési szerződést kösse
meg. A tervezésre a költségvetésben bruttó 1.714.500 Ft összeget biztosítottak.
· a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 számú, „Jászfényszaru Ipari
Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával II. ütem” című
projekt keretében környezeti hatásvizsgálat, nyomon követés és
jelentés elkészítéséhez nyertes ajánlattevőként a Megérti Kft. vállalkozást jelölték ki az ajánlatában megjelölt bruttó 1.130.300 Ft
figyelembevételével.
· a Felső- és Alsó-temetőbe összesen 10 db 1,1 m3 méretű gurulós
hulladékgyűjtő konténer vásárláshoz a benyújtott árajánlatok
alapján az árban legkedvezőbb ajánlatot adóval, a MEVA-HU
Kft.-vel köt szerződést az ajánlatában bruttó 723.900 Ft vételárral és bruttó 60.960 Ft szállítási költséggel. A képviselő-testület
felhatalmazta Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert a szerződések megkötésével.
· a Szabadság u. 109. szám alatti ingatlanon lévő lakóépület és gazdasági épület bontására kijelölték az alánlattévőket.
· a Kossuth Lajos úton a járdaépítés, padkarendezés, csapadékvízelvezetés munkákra kijelölték az ajánlattevőket.
· a „Szabadság út 57. szám alatti Felső-temető gépkocsi bejárat
és parkoló kialakítás” tárgyú beszerzés nyertes ajánlattevőjének
a BÉ-DA-RÉ Hungary Kft. vállalkozást jelölték ki az ajánlatban
megjelölt bruttó 20.051.361 Ft figyelembe vételével.
· Az önkormányzat közintézményei számára előírt energetikai
feladatok ellátásának beszerzéséhez kijelölték az ajánlattevőket.
A képviselő-testület közterület elnevezési jogkörében eljárva úgy
döntött, hogy az ingatlan nyilvántartásban Jászfényszaru belterület 1855 helyrajzi számon nyilvántartott közterület a továbbiakban a „Szivárvány utca” nevet viselje.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi
XXXVI. törvény 23. §-a alapján a Helyi Választási Bizottság tagjait
és póttagjait az alábbiak szerint választotta meg. Tagok: Varga Ferencné, Rusai László Gábor, Czeglédi Gabriella Klára. Póttagok: Dobák
Jánosné, Szűcsné André Mária Magdolna.
A testület határozatot hozott a külterületi villamoshálózat fejlesztés befejezéséről, melyben kinyilvánította, hogy a külterületi villamoshálózat fejlesztések támogatását 2019. 08. 07. napjával befejezi, és egyben a további villamos-energia igények felmerülése esetén az
előfinanszírozott villamos-energia hálózatokra kifizetett hálózatfejlesztési díjakról véglegesen lemond.
Donnert Richard kérelmét támogatva jóváhagyták a búcsú területének bérletét 2019. évben. A vállalkozó részére bruttó 200.000 Ft

bérleti díjat állapítottak meg, azzal a feltétellel, hogy a területről – a
búcsút követően – a hulladékot el kell szállítani, és a területet eredeti
állapotában kell átadni. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kalapgyári
kiadvány költségeire 904.113 Ft előirányzatot biztosított a költségvetésben.
Az ünnepi kalapgyári kiadvány szerkesztésének elismerésére Turú
István részére jutalmat állapítottak meg.
2019. évre a Gamesz költségvetési előirányzatát módosították,
mely szerint a személyi juttatás előirányzatát 3.292.300 Ft-tal, a járulék előirányzatát 464.225 Ft-tal, az önkormányzat céltartalék előirányzatának kiegészítését 1.037.525 Ft-tal, mindösszesen 4.794.050 Fttal növelték.
Döntöttek a Szabadság út 3. szám alatti üzlethelység bérbeadásáról Hollóné Ézsiás Krisztina részére 2019. 08. 15-től 2020. 08. 15-ig.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a
Jászfényszaru Város víziközművének
2020-2034. évekre vonatkozó gördülő-fejlesztési terv TRV Zrt. által készített szennyvízre és ivóvízre vonatkozó
felújítási és pótlási tervrészét, a beruházási tervrészét, és az önkormányzat
által készített szennyvízre vonatkozó
beruházási tervrészt, továbbá a szükséges szolgáltatási díjat, melyet az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
terhére biztosít. Egyben felhatalmazta
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert az előterjesztés mellékletét képező,
Jászfényszaru város víziközművének
2020-2034. évekre vonatkozó gördülőfejlesztési tervéhez szükséges nyilatkozaDr. Voller Erika jegyző
tok aláírására.
A képviselők egyhangúlag támogatták a Tanuszoda ünnepi átadására dr. Facskó István díszpolgár
felkérését.
A képviselő-testület a dr. Sáfár Csilla háziorvos által írásban 2019.
augusztus 1-jén kelt bejelentését, – mely szerint a Jászfényszaru Város Önkormányzat és a Medicalis Orvosi Kft. közötti megbízási,
feladatellátási szerződést 2019. augusztus 1-jei hatállyal felmondta –
megtárgyalta, a felmondást tudomásul vette.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a felmondás vonatkozásában
az e tárgyban kötött szerződések és az ide vonatkozó hatályos jogszabályok alapján kell eljárni.
A képviselő-testület a dr. Kovács Terézia háziorvos által írásban
2019. augusztus 1-jén kelt bejelentését, – mely szerint a Jászfényszaru
Város Önkormányzat és az ERGO-PRAXIMED Bt. közötti megbízási, feladatellátási szerződést 2019. augusztus 1-jei hatállyal felmondta
– megtárgyalta, a felmondást tudomásul vette.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a felmondás vonatkozásában
az e tárgyban kötött szerződések és az ide vonatkozó hatályos jogszabályok alapján kell eljárni.
A testület az önkormányzat tulajdonában lévő Deák Ferenc u. 1/A.
1. számú és 4. számú lakások szolgálati jelleggel történő bérbeadásáról döntött pedagógusok részére. A bérleti jogviszonyok időtartamát 1
évben határozták meg.
Egyben megbízta a Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezetet, hogy a bérleti szerződést kösse meg és az ingatlant adja át a
kijelölt bérlőknek.
Döntöttek a létesítendő új sportcsarnok építésének előkészítéseként a Szabadság u. 32. szám alatti ingatlanhoz területvásárlásról,
mely szerint a telekhatárral szomszédos József Attila u. 1. szám alatti ingatlanból leválasztott 485 m2 területet bruttó 6.159.500 forint
(folytatás a 12. oldalon)
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 11. oldalról)
vételárért megvásárolják és egyben felhatalmazták Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
Zárt ülésen több vételre felajánlott ingatlan tekintetében hoztak
elutasító határozatot, illetve értékbecslés készítésére történő utasítást.
A Jászfényszaru Szabadság u. 53. szám alatti ingatlan megvásárlása érdekében felhatalmazták Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére és aláírására, mely szerződés
elkészítésével dr. Barazutti László ügyvédet bízták meg.
A zárt ülés keretében tárgyalták meg a kitüntetési javaslatokra vonatkozó előterjesztéseket. A 25 éves, „jubiláló” civil szervezetek
részére elismerő oklevél adományozásáról határoztak az IGLICE
Gyermeknéptánc Együttes részére, valamint a Jászfényszaruért
Alapítvány részére 100.000–100.000 Ft pénzjutalom megítélése
mellett, mely átadására felhatalmazták Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármestert. Az elismerő oklevelek átadására az augusztus 19-i ünnepségen került sor.
A Szavazatszámláló Bizottság létrehozását és a jelölések elfogadását követően titkos szavazással döntöttek a kitüntetésekről:
· Mészáros László részére Díszpolgári Cím adományozásáról,
· Jáger János részére Jászfényszaruért kitüntető emlékérem adományozásáról,
· Dr. Palencsár Csaba részére Jászfényszaruért kitüntető emlékérem adományozásáról,
· Ézsiásné Róka Mária részére Jászfényszarun a köz szolgálatáért
kitüntető díj adományozásáról,
· Kovács Lászlóné (Hulyák Éva) részére Jászfényszarun a köz szolgálatáért kitüntető díj adományozásáról,
· Tanczikó Attila és Tanczikó-Ruis Beatrix részére Jászfényszarun
a köz szolgálatáért kitüntető díj adományozásáról,
· Ézsiásné Szécsi Éva részére Köszönet az évekért kitüntető díj adományozásáról,
· Kaszainé Ocskó Györgyi részére Köszönet az évekért kitüntető
díj adományozásáról,
· Sándorné Tóth Éva részére Köszönet az évekért kitüntető díj adományozásáról,
· Török Sándorné részére Köszönet az évekért kitüntető díj adományozásáról.

A kitüntetéseken túl jóváhagyták a település érdekében nyújtott segítség elismeréseként a tárgyjutalomban részesülő személyek körét.
A kitüntetések és tárgyjutalmak átadására az államalapító Szent István
tiszteletére augusztus 19-én megtartott ünnepségen került sor, melyről a
2019. augusztusi lap hasábjain részletesen beszámoltunk.

Meghívó

FÉBE hírek

HORGÁSZBÁL

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2019. október 18-án (csütörtökön) 17 órakor a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár földszinti klubtermében rendkívüli közgyűlést tart. A közgyűlés a Jászfényszaruért Alapítvány vezetőkurátor személyi kérdésben dönt.

a Régi Kaszinó étteremben

2019. november 16-án 19 órától.
Jelentkezi november 10-ig lehet.
Bővebb információ: Csaba János 06-30/823-4658

Torna mindenkinek!
Minden kedden 16-17 óráig
ingyenes átmozgató-erősítő gerinctornában
vehetnek részt az érdeklődők
a jászfényszarui Nagyiskola tornatermében
Tóth László gyógytornász irányításával.
Szükséges eszközök:
jóga vagy polifoam matrac, kényelmes viselet és
egy kisebb frottír törölköző.
A program
a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
Egészségfejlesztési Iroda közreműködésével jött létre.

2019. augusztus 15.
Jászfényszaru Város Önkormányzata a Közbeszerési Bíráló Bizottság javaslatára a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 jelű, „Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával II.
ütem” című projekt keretében a „TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011
útépítés” tárgyú közbeszerzés:
· 1. rész (Jászfényszaru, Sóstó dűlőút burkolat építés) nyerteseként a Colas Út Építőipari Zrt.-t hirdette ki, az ajánlatában megjelölt nettó 110.583.134 Ft + Áfa összeg figyelembe vételével.
· 2. rész (Jászfényszaru „TK feltáró” út meghosszabbítása) nyerteseként a Colas Út Építőipari Zrt.-t hirdette ki, az ajánlatában
megjelölt nettó 49.448.069 Ft + Áfa összeg figyelembe vételével.
A testület támogatta, hogy az önkormányzat a „Roctóberfeszt – Szabadságkoncert – 30 ÉVE SZABADON” című pályázatot nyújtson
be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány „Szabadságkoncert” elnevezésű könnyűzenei programok szervezésére kiírt felhívására 5.163.595 Ft támogatási igénnyel.
Zárt ülésen felhatalmazást adott Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester részére egy jászfényszarui ingatlanra kitűzött árverésén történő
ajánlattételre az ingatlan megvásárlása érdekében.
2019. augusztus 30.
A képviselő-testület mély megrendüléssel egyhangúlag döntött arról, hogy a 2019. augusztus 29-én elhunyt Mészáros
László nyugalmazott Címzetes főjegyzőt, a település Díszpolgárát Jászfényszaru Város Önkormányzata saját halottjává
nyilvánítja. Jászfényszaru Város Önkormányzata egyhangúlag támogatta, hogy a temetés előkészítésében és szervezésében a közeli
hozzátartozókkal egyeztetett módon közreműködik és vállalta a
temetési költségek viselését.
Dr. Voller Erika jegyző

***
A Jászfényszaruért Alapítvány negyedszázados jubileuma alkalmából
– Jászfényszaru Város Önkormányzata támogatásával – maradandó értékként, A/5-ös nagyságban, 220 oldalon, sok képpel új helytörténeti
kiadványt jelentet meg.
A könyv címe: A Jászság kapuja, Jászfényszaru. Régészeti leletek,
kulturális emlékek Jászfényszaruról.
Egy kötet kedvezményes előfizetési díja 1.500 Ft. A könyv november hónapban jelenik meg és ünnepi keretek között a szerzők és
előfizetők jelenlétében, a Városháza Dísztermében kerül bemutatásra.
Az előfizetés gyűjtését október 31-ig meghosszabbítjuk. A gyűjtőív a 3A Takarékszövetkezetben Hangosiné Réz Máriánál, Baranyi
Józsefné Nellinél, Görbe Jánosné Amálkánál, a Városi Könyvtárban
Nagy Ildikónál és a Városi Értéktárban Tóth Tibornál található. Ezeken a helyeken és személyeknél a könyv előfizethető, megrendelhető.
Tóth Tibor
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ÓVODAI HÍREK
Szeptember elsejével induló csoportok
MACI csoport: 26 gyermek
Óvó nénik: Földvári Dorottya
		
Gémesiné Rimóczi Éva
Dadus néni: Rajna Józsefné Györgyi

PILLANGÓ csoport: 30 gyermek
Óvó nénik: Szarka Gáborné Judit
		
Petrezselyemné Rimóczi Anett
Dadus néni: Bőti Józsefné Marika

CSIGA-BIGA csoport: 26 gyermek
Óvó nénik: Klippánné Jáger Melinda
		
Szakaliné Hesz Katalin
Dadus néni: Kóródi Antalné Kati

MÉHECSKE csoport: 27.gyermek
Óvó nénik: Dobák Jánosné Kati
		
Perediné Pál Miléna
Dadus néni: Langó Miklósné Ica

MAZSOLA csoport: 24 gyermek
Óvó nénik: Cseszkóné Zsámboki Tímea
		
Kovácsné Papp Andrea
Dadus néni: Garasné Zsólyomi Katalin

SÜNI csoport: 26 gyermek
Óvó nénik: Mezeiné Folyó Angéla
		
Földvári Edit
Dadus néni: Kókainé Mészáros Éva

FICÁNKA csoport:
folyamatos beszoktatás mellett,
10 induló létszám után év végére
23 gyermeket fogad.
Óvó nénik: Mezei Zsoltné Paula
		
Sinkovics Gebura Katalin
Dadus néni: Urbán Tiborné Ilonka
KATICA csoport: a másik kiscsoport/szeptemberben várhatóan 10 gyermek érkezik.
Év végére 23 főre gyarapodik a csoport.
Óvó nénik: Csuzzné Lovász Mária
		
Jarábikné Sinkovics Andrea
Dadus néni: Laczkóné Kovács Katalin

Az óvó nénik munkáját két pedagógiai asszisztens segíti: Melegh Lilla és Vígné Káposzta Erzsébet. Óvodánk segítői még Farkas Judit, Berzéné
Kép és szöveg: Földvári Edit · További fotók: Petrezselyemné Rimóczi Anett
Rózsa Ibolya, Pesti Mónika és Horváth Attila.

Ismerkedő nap a Katica csoportban
„Egy, kettő, három, négy, te kis cipő hová mégy?
Kip-kop kopogok, óvodába indulok.”
Leendő kiscsoportos gyermekek édesanyjuk kíséretében ismerkedtek az óvodával. Felfedezték az óvoda udvarát, csoportszobáit, azok játékait.
Fotó: Jarábik Lili · Szöveg: Földvári Edit
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ISKOLAI HÍREK
Veni Sancte – Tanévnyitó ünnepség
„Minden érkező gyerek jelentett valami meglepetést. Volt, aki egyetlen
nyáron fejjel magasabbra nőtt, volt, aki szerecsenfeketére barnult, s volt,
akin éppen az volt a meglepő, hogy semmit se változott. De valami újat
mindenki hozott magával: nyári emlékeket, s a viszontlátás örömét.”
(Pilinszky János)
Isten áldását kérve szeptember 2-án nyitottuk meg a 2019/2020.
tanévet. Idén ötven kisgyermek engedte el az az óvó nénik kezét, hogy
az elsős tanító néniknek nyújthassák. Szeretettel vártuk őket, mint
ahogy mind a 421 tanulónkat is.
Hét új kollégát köszönthettünk nevelőtestületünkben:
Kis-Balog Judit, Ritter Szilvia,
Czibolya-Lisányi Angelika tanítónők, Bozsó Emese gyógypedagógus, Garamvölgyi Mihály testnevelő tanár, Fülöp
Zoltán fizika tanár és Pál Károly technikai munkatárs. Életükre, közös munkánkra Isten
áldását kérjük!
A nyár folyamán több táborban foglalkoztunk a gyerekekkel: napközis, hittanos, színjátszó és Virgonc táborban.
Közel 400 gyermek vehetett
részt tartalmas, értékes és érdekes programokon szervezett
formában helyben és hazánk
gyönyörű tájain. Köszönjük minden felnőtt segítő munkáját, akik szabadidejüket áldozták gyermekeinkért!
Az Egri Főegyházmegye és Jászfényszaru Város Önkormányzatának
jóvoltából a nyár folyamán nemcsak kirándulások, hanem több beruházás, karbantartás, eszközbeszerzés valósult meg, amely a tanévben
folytatódni fog: pl. tetőszerkezet és kamerarendszer felújítás, könyvtár
állománygyarapítás, parkettázás, udvari játszóeszköz csere, kerékpártároló bővítés, tisztasági festés, bútorzat csere stb. Köszönettel és hálával
tartozunk a képviselő testületnek és a fenntartónak az anyagi és erkölcsi támogatásért!
Mit nyújthat gyermekeinknek a jászfényszarui iskola?
Gyermekközpontú, egyénre szabott oktatást, a kiemelt figyelmet
igénylő tanulók felismerését, számukra külön óra biztosítását, legyen
szó sajátos nevelési igényű, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő
tanulóról, vagy éppen tehetségekről. Felső tagozaton évfolyamonként
csoportbontásban, azaz képesség szerint tanulhatnak tanulóink matematikából, magyarból, angolból, informatikából, technikából.

Becsöngettek!

A délutáni foglalkoztatók idén is bőséges kínálattal állnak a gyerekek rendelkezésére: a művészeti iskola tanszakai mellett énekkar,
sakkszakkör, szövő és kézműves szakkör, számos tantárgyi szakkör,
felvételi előkészítő valamint felzárkóztató foglalkozás. Nagy hangsúlyt
fektetünk majd a kompetenciafejlesztésre is. Napközis és tanulószobai foglalkozásokon a napi felkészülést tudjuk biztosítani. Továbbra is
tervezzük táborok szervezését. Reményeink szerint a polgármester as�szony kezdeményezésére önkormányzati támogatással elindult „Javíts,
hogy jutalmazzanak” kiránduláson és a „Jótanulók” fogadásán is részt
vehetnek majd tanulóink.
Bár az iskola alapvetően a
tudás megszerzéséről szól, fontos, hogy élményeket is adjon,
hisz ezek azok, amelyek a diákjaink identitástudatát, összetartozás-élményét erősítik. Az
előttünk álló 186 nap munkaterve alapján a rendszeres és
kitartó tanulás mellett sok értékteremtő, környezetvédelmi,
egészségmegőrző, kulturális és
sportrendezvény vár ránk.
Fontos számunkra, hogy
diákjaink nap mint nap szeretettel jöjjenek iskolába és a
tanulásra motiváltak legyenek.
Ehhez nagy szükségünk van a
szülőkre, a velük való szorosabb kapcsolatra, az őszinte
beszélgetésre. Kérjük, segítsük közösen gyermekeinket, hogy együtt
örülhessünk fejlődésüknek! Valamint több olyan rendezvényre készülünk, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk a kedves szülőket is.
Az egyházi iskolák sajátsága, hogy minden tanévnek van egy mottója, amely köré építjük mindennapjainkat. Ez év mottója Szent Ágoston nyomán:
„Aki énekel, kétszeresen imádkozik.”
Szent Ágoston mondta több száz évvel ezelőtt e bölcs gondolatot,
és most, modern világunkban is érezzük, milyen fontos életünkben
a zene, a dal, a hangok harmóniája. Ezért tegyünk azért, hogy mind
többször élhessük át a közös éneklés nyújtotta örömöket!
Minden kedves diákunknak, azok családtagjainak, pedagógusoknak
és az intézmény valamennyi dolgozójának egészséget, szorgalmat, türelmet, jókedvet, sikert és megannyi boldog pillanatot kívántunk az
új tanévben!
Lovászné Török Magdolna igazgató · Fotó: Glonczi Rudolf
A IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
diákjai szeptember 2-án Veni Sancte szentmisével és tanévnyitó ünnepséggel kezdték meg a 2019/2020-as tanévet. Hagyományainkhoz
híven a nyolcadikos tanulók az óvodába vették első útjukat, hogy magukkal vigyék a kicsit félénk, mosolygós, izgalommal és kíváncsisággal
teli első évfolyamosokat a templomba. A védelmet és biztonságot jelentő óvó nénikkel várta végig mind az 50 elsős az ünnepséget, melynek végén a tanító nénik - Marika néni és Ili néni – névsorolvasással
hívták magukhoz az osztályukba tartozó gyerekeket. Immár 1. a és
1. b osztályosként, az iskolai nyakkendővel a nyakukban, hátukon az
iskolatáskával lépték át a Kisiskola kapuját a legkisebbek is. Rövid ismerkedés, az iskola épületének megismerése után önfeledt játék következett az udvaron, és pillanatok alatt elrepült az első délelőtt. Másnap
mindannyian megismerkedtek Judit nénivel és Anikó nénivel, akik a
napköziben oktatják-nevelik a tanulókat. Reméljük, hogy minden új
kisdiák mihamarabb megszokja a tanórák rendjét, megismerkednek és
elmélyülnek a számok és betűk birodalmában. Valamennyi pedagógus
Czeglédi Dóra
nevében sok sikert kívánunk nekik!
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SZENT GELLÉRT-DÍJ – SÁNDORNÉ TÓTH ÉVA
Katolikus iskolánk életében
először hitoktatónk, egyházközségünk kántora vehette át e rangos elismerés ARANY fokozatát
Ternyák Csaba egri érsektől az egri
bazilikában a Veni Sancte tanévnyitó szentmise keretében (képünk
jobb oldalon – a szerk.).
Sándorné Tóth Éva munkáscsaládban született Tóth János és Zólyomi Margit harmadik gyermekeként. Az általános iskolát Boldogon
végezte, majd Hatvanban folytatta
tanulmányait és szakmunkás képesítést szerzett. Később Jászfényszarura költözött, itt ismerkedett meg Sándor Sándorral, akivel kölcsönös
és el nem múló szeretetüket 1985. május 4. napján kinyilvánították
Isten és ember előtt, és életüket a házasság kötelékében egyesítették.
Frigyükből három élet gyümölcse fakadt, a Sándor család 1986-ban
Márta gyermekükkel, 1987-ben Mátyással, 1995-ben Mártonnal gyarapodott. Lányuk két unokával örvendeztette meg a családot.
A jászfényszarui egyházközség vezetője, Litkei Antal plébános felkérésére hitoktatói képesítést szerzett 1991-ben. Megszerzett tudását
tanulmányaival párhuzamosan 1987-től a Szent Kereszt kápolnában
és a plébánián, később az iskola tantermeiben a település cseperedő
reménységei hitének elmélyítésére fordítja. Később szükségesnek érezte munkájához muzikális képességeinek csiszolását is, így 1996-ban
jelentkezett a jászberényi kántori iskolába, amelyet négy évvel később
sikeresen el is végzett. 1998-tól a helyi kántori feladatokat ellátva
szolgálja az egyházközséget. Dr. Katona István egri püspök felkérését
elfogadva 2004-től az Egri Egyházmegye Kateketikai Bizottságának
tagja. Az eredetileg egy évre szóló kinevezését a későbbiekben négy
évre meghosszabbították, így 2008-ig dolgozott a bizottság tagjaként a
megyei hitoktatás színvonalának folyamatos emelése érdekében.

Angol tanfolyam ismét!
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár angol tanfolyamot hirdet, melynek szintjét a jelentkezőkhöz igazítjuk. Igény szerint kezdő és
középfokú nyelvvizsgára felkészítő 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 csoportosban 3 egyenlő részletben. Heti egy alkalom, hétfőnként 2 óra (2 x
45 perc), amelyet Hornyák Melinda tanárjelölt vezet.
Első találkozás: 2019. október 14. 17 óra.
A tanfolyam megfelelő számú jelentkező esetén indul!
Jelentkezni a név, az életkor, az elérhetőségek, valamint a beszélt
szint és cél megjelölésével a muvhaz@jaszfenyszaru.hu e-mail címen,
valamint az intézmény honlapján és közösségi oldalán közzétett űrlap
kitöltésével lehet. Bővebb információ: 06-70/4316113.
Bordásné Kovács Katalin igazgató

1990-től rendeszeresen táborokat, zarándokutakat, egyházi
és állami ünnepségeket, a szabadidős, alkotó tevékenységet
kibontakoztató kopogtatókészítő és adventikoszorúkötő
rendezvényeket, közösségi és
családi napokat szervez. Szerepet vállal a gyermekek felkészítésében a szentségek vételére,
egy nemzedék nőtt fel a kezei
alatt, több papi hivatás kibontakozását is segítette munkájával. Hozzájárult a jászfényszarui
Csörsz Vezér Cserkészcsapat
megalapításához, a Karitász
csoport égisze alatt gyűjtéseket
szervez. A helyi római katolikus egyházközség aktív tagja.
2015-ben tevékenyen segítette az általános iskola katolikus iskolává
válását. Az azóta eltelt időt élete koronájának tekinti. Alázatos tenni
akarásával, hozzáértésével, tapasztalatával segítséget nyújt az iskola vezetőségének, személyes példamutatásával segíti a tantestület tagjainak
elindulását a Krisztusi úton.
Az adventi és nagyböjti reggelek, lelki napok lelkes és aktív segítője.
A Keresztény Zenekar és Énekkar megalapítója. Nagy hangsúlyt fektet
a gyermekek lelki javainak gyarapítására, mert vallja, hogy a teljes élet
örömét kizárólag a testi, szellemi és erkölcsi fejlődés együttességével
lehet elérni. Következetes, kitartó, szilárd erkölcsi alapokon álló munkájával kivívta a kollégák, a tanulók és a szülők elismerését. Az eltelt
35 év alatt, amelynek kezdetén sok küzdelemmel járt az iskolai evangelizáció, ő mindig Isten segítségében bízva merített erőt feladatainak
elvégzéséhez. A hitoktatást élethivatásának érzi.
Isten szeretete és áldása kísérje továbbra is életét!
Lovászné Török Magdolna
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Virgonc tábor hetedszer
Rendhagyó időszakban, július végén összesen 84-en indultunk a szokásos 8 napos, immáron VII. Virgonc táborba, ismét Gyenesdiásra.
Rendkívül megtisztelő, hogy 31 kamasz is velünk tartott.
Különjáratú autóbuszaink első állomása Dinnyés település Guinnesrekorder Várpark kiállítása volt. A park a történelmi Magyarország
középkori várainak makettjeit mutatja be. 35 van kész: pl. Drégely
vára, a Somoskői vár stb. A sétányok mellett emlékoszlopok állítanak
emléket nagy magyarjainknak. A létrehozó egy építész, aki gyermekkori álmát váltotta valóra kezdeményezésével. Innen Székesfehérvárra
vitt tovább az utunk. Vártak ránk az idegenvezetőink, és egy városnéző
sétára kísértek, ahol éppen a déli órajátékot csíptük el, amely legendás
történelmi figurákat, királyokat vonultat fel. Találkoztunk Kati néni,
a fertályos asszony bronzszobrával, aminek többen megsimítottuk

tő és nevelési céljainkat megvalósítani. A kisebbek a kézműveskedés
mellett leginkább játékosra vették az együttlétet, míg a nagyobbaknál a játékok mellett az ön- és társismeret, a személyiségfejlesztés állt
a középpontban. Szó volt a háláról, hálanaplóról, kicsit komolyabb,
alkalmasint filozófikusabb témákról is. A nagyokkal közkívánatra
érintettük a zaklatás témáját is. A hét folyamán további két alkalommal foglalkoztunk korcsoportokban a gyermekeket érdeklő témákkal.
Örömmel vették ezeket az együttléteket, fontos volt számukra, hogy
beszélhettek az őket feszítő problémákról. És élvezték a felszabadult
közös játékokat is.
Szerdán Nemesvitára indultunk, és egy igazi Wesztern Kalandparkban múlattuk az időt. Itt aztán lehetett aranyat mosni, vízicsúzdázni,
patkót, lasszót dobni, trambulinozni (abban az álmosaknak pihenni),

Kedden délelőtt a tábor udvarán
tréfás feladatok szórakoztatták a gyerekeket
Lovászné Török Magdolna táborvezető és segítői a Bory-vár előtt.
Balról: Basa Éva, Bordásné Kovács Katalin, Czeglédi Dóra,
Jarábikné Sinkovics Andrea. Hátsó sor: Kotánné Kovács Tímea,
Fózer Tiborné, Lovász Dénes és Jarábik Zoltán

A családkereső jó ismerkedő, közösségkovácsoló játék
a sok fogdosástól fényes orrát, mert az a hír járja, hogy szerencsénk
lesz. Utólag átgondolva a tábor 8 napját, így is lett. Ezután megnéztük a Romkertet és a Szent István Mauzóleumot, majd a Bory-várat,
amelyet Bory Jenő építész, szobrász a felesége iránt érzett rajongásból,
szerelemből épített 40 nyáron át, szó szerint a két kezével. A tornyokból szép kilátás nyílik a városra. Különleges élmény volt az impozáns
épületben a műterem és a hitvesi szeretet kápolnája. A kulturális értékek megismerésében gazdag nap végén a szállásunkra vettük utunkat.
Vacsora és „ágyfoglalás” után lesétáltunk üdvözölni a Balatont. Bár
nem terveztünk fürdést, sokan nem tudtak ellenállni a kellemes hőmérsékletű víznek.
Másnap délelőtt az új táborozók üdvözlésével vontuk fel ünnepélyesen a tábori zászlót. Egy nagy közös játékkal hangolódtunk az előttünk
álló napokra. Olyan jó látni, hogy a 8 és a 18 éves ugyanúgy képes az
önfeledt játékra, s ez alól a szervezők sem kivételek. Ebéd után végre
strandoltunk, amit a lehető legkedvezőbb időjárás is támogatott. Este
megtartottuk az első kiscsoportos foglalkozásokat, amely keretében
lelki-személyiségfejlesztő programmal igyekeztünk közösségfejlesz-

A csúszda az egyik kedvenc
játék volt a Western parkban

A tábor udvara
tökéletes helyszínül szolgált
a megunhatatlan nerf csatáknak

lőni puskával vagy íjjal, kisállatokat simogatni, gokartozni, csúszni,
mászni, hintázni, pónilovagolni. Délben a hangulatos díszletben a lelkes német tulajdonos előadásában egy bankrablásnak is tanúi voltunk.
Az igazi vadnyugati feelinghez a folyamatos, a park egész területén
hallható countryzene is hozzájárult. Délután a második strandolásra
sétáltunk le a Balatonhoz. Itt a fürdésen kívül volt játszótér, vízi torna,
kisebbeknek szervezett tánc, fiúknak foci, de többen társasoztak, kártyáztak és persze büféztek. Gyenesdiás híres arról, hogy változatos, újszerű és sokféle díjnyertes fagylaltot lehet kóstolni az egyik fagyizóban,
mely lehetőséggel esténként éltünk is. A táborhelyen pingpong, mászókák, a tető-teraszon pókerpartik, a szobákban bandázások-beszélgetések, az étkezőben társasjátékozások, fodrászkodások folytak a ritkán adódó szabadidőben.
Csütörtökön délelőtt folytattuk a kiscsoportos foglalkozást, és elindultak a nerf csaták (ez egy biztonságos játékfegyver szivacs lövedékekkel). Délután ismét strandolás, este pedig rövid felkészítés segített ráhangolódni a másnapi, káli-medencei programra, valamint a
(folytatás a 17. oldalon)
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Virgonc tábor hetedszer
(folytatás a 16. oldalról)
hétfői Nem Adom Fel Kávézóval kapcsolatban történt „érzékenyítés”.
Ez a kávézó Budapest első olyan helye, ahol többnyire megváltozott
munkaképességűek dolgoznak, ők készítik az ételeket, italokat, ők
szolgálnak fel stb. Az élményről még később. A 20 éves Nemadomfel
Együttes Soha nem adjuk fel című dalát klipjük és a kiosztott dalszöveg segítségével tanultuk. Jó volt érzékelni, hogy többeket megérintett
ez a néhány perc és elgondolkodtatott, hogy milyen természetes is az,
hogy nekünk van egészséges lábunk, kezünk, szemünk, fülünk, értelmünk, de ez nem mindenkinek az. Tudnunk kell, hogy sérülékenyek
vagyunk, bármikor, bárkivel történhet egy nem tervezett baleset, fertőzés, betegség szövődménye, aminek bizony következménye lehet egy
véglegesen megváltozott egészségi állapot. Ajánlom minden kedves ol-

nen való a sok macskakő, és a sínek közötti kőzúzalék. 1990 óta fokozottan védett természetvédelmi terület, a tető páratlan kilátást biztosít
a környékre. Ekkor már láttuk, hogy gyülekeznek a meteorológusok
által beígért felhők. Mikorra Szentbékkálára érkeztünk ebédelni, sajnos leszakadt az ég. Több hullámban támadt az eső. Igazán „romantikus” helyen, egy kocsma mellett, de fedéllel a fejünk felett ettük meg
az ízletes, kolbásszal, virslivel gazdagított paprikás krumplinkat friss
kenyérrel és az aznap reggel, piacon vásárolt kovászos uborkával. Sajnos csak rövid sétát tudtunk tenni Szentbékkálán, a kőtengeri és a
kopasz-hegyi túrát pedig elmosta az eső. Kékkúton a Theodora-forrás
díszes kis építményét azért megnéztük, s ittunk a forrásvízből. Bár az
aznapi kirándulás fele elmaradt, de „hálásak lehettünk azért, hogy az
első fele létrejöhetett”. Megfogadtuk, hogy legközelebb bepótoljuk.

A tematikus foglalkozásokon a kicsik is belemerültek a beszélgetésbe

Nemesvitán az aranymosás különösen elmélyült kutatást igényelt

A Western parkban a vadnyugat hangulatát idézte többek között a tipi is

A Balaton-parton a gyerekek által gyűjtött és megfestett kövek részére –
melyek egyben játékul is szolgáltak – bábutartó díszes zsákocska is
készült a kézműves foglalkozásokon

vasónak, ha van rá módja, hallgassa, nézze meg a klipet és keresse fel,
ha teheti a kávézót is.
Pénteken már korán felszálltunk a buszainkra, s az idei Virgonc pólóban feszítve irány a Káli-medence! Kis hazánk csodálatos gyöngyszeme
ez a régió a kistelepüléseivel. Az ún. urbánus lakosság pihenőhelye, a
magyar „mediterránium”. Itt az idő kissé megállt. Az új építésű házak
abszolút beleillenek a képbe, a sok-sok régit pedig felújítják. Szobrászés képzőművészek, rendezők, építészek, zenészek, fotográfusok lakják,
mint például Somogyi Győző, a Kossuth-díjas festőművész, a Nagy
huszárkönyv társszerzője. A csapat egyik fele a zánkai Gyógynövényvölgyben ismerkedett a mezei katánggal, a citromfűvel, cickafarkkal
és barátaikkal. A látogató- és oktatóközpontban ízelítőt kaptunk a
holisztikus szemléletből, a gyógynövények feldolgozásáról, a fenntartható fejlődésről, az aszalásról, és a végén még kóstolhattunk is. A táborozók másik fele addig felmászott a Magyarországon egyedülálló 337
méter magas Hegyestű Geológiai Bemutatóhelyre, amely jól láttatja
a vulkáni kőzetet. Megismerkedhettünk a Balaton-felvidék vulkánjainak keletkezésével is. A hely 1970-ig aktív bányaként működött, in-

Az este kicsit kötetlenebb volt. Páran a gyöngéd születés témájával
ismerkedtek, és sokan élvezték – mint a hét folyamán mindig - a közös
esti meséket is.
Szombaton délelőtt a harmadik drámás foglalkozáson a kiscsoportok befejezték megkezdett témáikat. Ebéd után új úticélunk: Keszthely! Rövid városnézés után két csoportban Soft-csúzli kalandjáték a
Helikon parkban, séta a mólón, a Festetics-kastély parkjában, ahol
Máté Bence, a világhírű „láthatatlan természetfotós” vándortárlatának
tanulmányozásában mélyültek el a kíváncsiak. Műfajában új dolgokat
alkotott ez a fiatalember. Föld alá ásott és épített leseket, azt detektívüveggel látta el. Könyvet írt, bejárta a világot, hogy fotózhasson, találkozott Jane Goodallal, díjat vehetett át Sir David Attenborough-tól.
Máté Bence igazi karizmatikus személyiség, jó példa lehet a fiataljaink
előtt. Keszthelyen igazi gyermekkedvenc vacsora - hamburger, sült
krumpli és kóla - várta az éhes társaságot. Igyekeztünk a kalóriabombát lesétálni, hiszen egy táborban nem maradhat el az éjszakai túra.
Így a parti kerékpárúton gyalogosan elindultunk a szálláshelyünkre.
(folytatás a 18. oldalon)
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Virgonc tábor hetedszer
(folytatás a 17. oldalról)
Vasárnap ismét kegyes volt az időjárás. Délelőtt Balatonfenyvesről
kisvonattal indultunk egy 40 perces útra, majd szinte azonnal vissza.
Szokásunkhoz híven: ha utazás, akkor az éneklés is egyben. Egy lelkes
lokálpatrióta tanácsára egy megállóval előbb szálltunk le, és meglátogattuk a Nagyberek „zöld kapuja” elnevezésű Imremajort, ahol a
Hunyadi udvarban hangulatos helyitermék-piacon nézelődtünk. Itt
kizárólag a közelben lakók által termelt élelemet, kézműves és iparművészeti terméket árultak. Igazi kulináris kalandban volt részünk,
minden, ami a szem-szájnak ingere kapható: őszibarack, a legkülönfélébb sajtok, tartósító nélküli pesztó, hagymalekvár, dióbefőtt, rotyogó
pörkölt, lángos, langalló, kolbász, töpörtyű, mandulás méz, kézműves
ékszerek, faragványok és még sorolhatnám. A kulturált kocsma mellett még könyvbazárban is válogathattunk. Csak megjegyzem, hogy
szemetest nem láttam, de szemetet sem. Jó kis sétával jutottunk el
a buszokhoz. Délután egy nagy búcsú pancsolással, homokfoci bajnoksággal köszöntünk el a magyar tengertől, és persze a VII. Virgonc

Adom Fel Kávézóban. Valóban élmény volt ezen a különleges vendéglátóhelyen ebédelni. Örömmel töltött el bennünket, hogy mindenki
intelligensen viselkedett, néhányan őszintén meghatódtak. Volt, aki
azt mondta, hogy biztosan eljön ide a barátaival is, és nem kíváncsiskodni, gúnyolódni a sérült embertársán, hanem segíteni a kávézót,
vinni az ott dolgozók igyekezetének, életszeretetének, tenni akarásának a jó hírét. Hiszem, hogy a csütörtök esti érzékenyítő percek segítségével az itt töltött idő alatt empátiát, együttérzést, elfogadást, szóval
emberséget tanultunk és gyakoroltunk is egyben. A kollektívát megör-

A strandolás közepette a fiúk a foci mellett gúlaépítésben is jeleskedtek

Virgoncok a szentbékkálai templomnál

Szentbékkála temploma mellől ilyen kilátás nyílik a balaton-felvidéki tájra
tábor is a vége felé közeledett. Szállásadónk ismét a jászberényi DJ
Fáczán közreműködésével egy színvonalas táborzáró diszkóval és a
vacsora után jégkrémmel kedveskedett a már harmadszor visszatérő
jászfényszaruiaknak.
Természetesen az utolsó nap sem pihentünk. A reggelinél köszöntöttük a születés- és névnaposokat, Nóra néni, a Vadóctanya vezetője és
a konyhás nénik mellett a két gépkocsivezetőnek is megköszöntük az
elmúlt napok ellátását, közlekedését, bízva abban, hogy a hazafelé vezető utunk is sima, balesetmentes lesz. Ünnepélyes zászlólevonás után,
amely a legrégebbi táborozók kiváltsága, ki-ki a saját buszára ült, és
bár elindultunk haza, még meg-megálltunk pár befejező programra.
Amíg a csapat egyik fele a nemrégiben felújított Gül Baba türbéjét és
a rózsakertet csodálta Budán, addig a másik fele megebédelt a Nem

vendeztettük ajándék pólókkal, cédékkel, tollakkal, könyvekkel, chili
paprikával, csupa településünket népszerűsítő apróságokkal.
Ezután ismét egy újabb meglepetés: mozi a Westendben! Az oroszlánkirály legújabb Disney feldolgozásának megtekintése zárta a tábor
programjait. És most már tényleg HAZA! HAZA!
Haza, hogy jövőre, veletek, valahol ismét együtt tölthessünk egy felejthetetlen 8 napot, mi, Virgoncok. Köszönjük a támogatást Jászfényszaru Város Önkormányzatának, a Jászfényszaru az Oktatásért Alapítványnak, a Jászfényszaruért Alapítványnak, a Diákönkormányzatnak,
Donnert Richárdnak a csomagok oda-vissza szállítását, a Vadóctanya
Ifjúsági Tábor minden dolgozójának, Tóth Tibornak és mint mindig,
a kedves szülőknek!
Képek: Lovászné Török Magdolna · Szöveg: B. É.
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Utcaneveink nyomában (4. rész)
Álmos utca
(Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalálható: C2)
Az utca 1963-ban kapta a nevét, bár mint külterület már régebben is lakott volt. A ritkán lakott területet a közeli Kozma-part miatt Kozma
tanyának hívták. Az utcát minden bizonnyal
Álmos magyar vezérről kapta. A magyar vezér
az ősi krónikás hagyomány szerint onnan kapta
a nevét, hogy anyja: Emese álmot látott. EmeLászló Gyula: Álmos vezér elképzelt alakja
se látomásában egy turulmadár ejtette teherbe
és úgy látta, mintha méhéből forrás fakadna,
melyből dicső királyok sarjadnak. Álmos vezér Árpád fejedelem apja volt, és feltehetően 895
körül halt meg még a Kárpát-medencén túli magyar területen.
Aradi utca (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén
megtalálható: E1-F1-F2 között)
Az utcát 1974-ben nyitották meg, korábbi szántóföld helyén. Arad (ma: Románia) a magyar történelem egyik kiemelkedő városa. Az utca nevét minden
bizonnyal az 1848–49-es magyar szabadságharc eseményeit követő 1849. október 6-i aradi kivégzésekről
kapta. Ugyanis az aradi vár mellett végezték ki a magyar honvédség 12 tábornokát és egy ezredesét.
Ezt a szomorú eseményt ma is nemzeti gyásznapAz aradi vértanúk emlékműve
ként tartjuk számon.
az aradi Tűzoltó téren
Arany János út
(Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalálható:
E4-F4 között)
Az utcát az Alvégen 1920-ban vagy 1922-ben nyitották
meg, de elnevezést csak 1951-ben kapott. Korábban az utcát csak Alvégnek nevezték. Arany János (1817–1882) híres
költő, műfordító, a magyarság egyik legjelesebb irodalmára.
Nagyszalontán született elszegényedett református kisnemesi családban. Szülei azonban tehetségét látva taníttatták.
1845-ben Az elveszett alkotmány című szatirikus eposzával
elindult irodalmi karrierje is. 1846-ban megírta Toldi című
elbeszélő költeményét, amellyel országosan is ismertté vált,
és a mű nyomán Petőfi Sándor is jó barátja lett. Az 1848–
49-es szabadságharcban nemzetőrként is szerepet vállalt. A
szabadságharc leverését követően Nagykőrösön tanítóként
dolgozott, majd az enyhülést követően újra visszatért az irodalmi életbe. Toldi Miklós élettörténetét még további két
kötetben írta meg. Kiemelkedőek balladái is. Örök érvényű
művei közül ma is sok közszájon forog.
Barabás Miklós:
(A teljesség igénye nélkül: Családi kör, A walesi bárdok,
Arany János portréja
Dr. Farkas Kristóf Vince
Ágnes asszony, Toldi.)

Petőfi bérlet előzetes
Jászfényszarun is indul a színházi évad.
November 16-án 17 órakor vendégünk a hevesi Beha Színkör. Csíki Gergely: A kaviár című
vígjátékát adják elő 3 felvonásban zenei effektekkel. Jegyek már kaphatóak rá a művelődési
házban! Elővételi jegyár: 1000 és 1500 Ft.
Január 18-i hétvégén a Gózon Gyula Színház profi elődását nézhetjük, melyben a neves művészek között láthatjuk majd Csomor Csillát is. A Déryné hadművelet című zenés előadásban
székely góbéságokkal kacagtatják a nézőket. Elővételi jegyár: 2500 és 3000 Ft.
Február 29-én 17 órakor az adácsi Veritas Színpad Vígjáték és operett gálája 2 felvonásban
idézi fel a 45 éves színjátszócsoport 9 sikeres produkciójának jeleneteit és dalait. Felcsendülnek
a Marica grófnő, az Én és a kisöcsém, a Mágnás Miska, a Nyitott ablak, A kaviár, a Fiatalság
bolondság, az Egy csók és más semmi, a Meseautó, a Bál a Savoyban előadások dallamai. Elővételi jegyár: 1000 és 1500 Ft.
Március 28-án a Fortuna Együttes Schwajda György: A rátóti legényanya című bemutatójára invitáljuk a közönséget. Elővételi jegyár: 1000 és 1500 Ft.
Váltson bérletet, megéri!
A 4 előadásos bérlet ára: I. rendű (fsz. 1-10. sor) 6000 Ft, II. rendű (az összes többi) 4000 Ft.
Az előadás napján a helyszínen vásárolt jegyek 500 forinttal drágábbak!
Katinka
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A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI
ÉRDEKESSÉGE
EGY DAL, VERS
EGY MEGTÖRTÉNT ESEMÉNYRŐL
Pál Vencelné Barna Erika nénitől kapta a
Városi Értéktár ezt a dalt, verset, amely egy
107 évvel ezelőtt történt eseményt foglal magába, és 51 évvel ezelőtt íródott.
„Jászfényszaru, 1912. augusztus 3.
Szomorú történet Jászfényszaru templomról.
Dal: Van egy gyönyörű kert, gyémánt az ajtaja…
Kedves keresztények, ide hallgassatok,
Egy drága templomról történetet mondok.
Ami csak itt történt Fényszaru községben,
Augusztus harmadikán szombatján reggelre.
Ott van a szép templom község közepén
Ropogott a tornya, mint a hajnali fény
Gyönyörű harangja olyan szépen zokogott,
Amelyre sok ember üdvözletet mondott.
Igen fáj a szívem, most ha rátekintek
A torony teteje egész szénné égett.
A gyönyörű harang háromfelé hasadt,
Aminek láttára a szemünkből a könny fakadt.
Pedig hát száz évtől hirdette a hitünket…
Sok drága imára tanított bennünket.
De most a jó Isten úgy elpusztította,
Azt a drága haragját reánk zúdította.
Egy nagy zörgés támadt a magas egekben,
És kétszer leszállott az Isten ereje,
És a drága hangok tornyát mind elpusztította,
A drága harangot széjjel hasította.
Összefutott a sok nép, nézik a templomot
Ifjúnak, öregnek a könnyei hullottak
Igen fáj a szívük, hogy most elvesztették
Azt a még fönt tartott drága szent ereklyét.
Kedves keresztények, kérjük a jó Istent,
Hogy máskor oltalma alá vegyen minket.
Mer bizony már sok ember nem hisz Istenbe,
Azért mutat csodát sok féle esetben.
Sokan elhagyják már a szent templomokat,
Szidják a jó Istent, a szent angyalokat,
Pedig ha értük nem esedeznének,
Az irgalmas Isten elvesztene minket.
Kérjük hát mindnyájan Szép Szűz Máriát,
Hogy kérje értünk Ó drága fiát,
És oltson szívünkbe hitet, szeretetet
Vessük az Istenbe minden reménységet.
Dicséret, dicsőség legyen az Atyának
Tisztelet adassék a Szép Szűz Máriának,
És kérje érettünk az ő drága Fiát,
Hogy vegye el rólunk a súlyos ostorát.
Bartus Nándor, 1968. aug. 26-án
Jászfényszaru.”

Tóth Tibor
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Fénytábor 2019.
Milyen jó érzés az őszi hideg reggeleken és esős napokon visszagondolni a szép nyári élményekre! Ilyen volt számunkra a Fénytábor
itthon, Jászfényszarun! Hatvan gyerek táborozott velünk augusztus
közepén egy héten át. Hat évestől a tizenöt évesig, fiúk, lányok. Helyiek és elszármazott szülők gyermekei, akik között vidám baráti kapcsolat alakult a tábori napok alatt. Azoknak, akik elutaztak hozzánk
nyaralni, Jászfényszaru már nemcsak a nagymamát, nagyapát vagy
keresztszülőket jelenti, hanem barátokat és a velük megélt nagyszerű
élményeket is.
Az élményekhez nagyon jó programok segítették a gyerekeket. Minden nap volt angol foglalkozás, a nyári szünidőhöz és a gyerekek korához igazítva. Rengeteg énekkel, játékkal, vidámsággal.
A kézműves foglalkozásokat a sok új ötlet tette továbbra is vonzóvá.
Nagyon népszerűek voltak a sport, sportos jellegű akciók. A NERF
csatát, ahol a játékosoknak műanyag pisztolyból kilőtt szivacs lövedékekkel kell egymást eltalálni a hat éves kislányok ugyanolyan odaadással, koncentrálással játszották, mint a 14 éves fiúk. Nem győztük
fotózni a sok aranyos, kedves pillanatot. De ugyanilyen lelkesedéssel
vetették bele magukat a lézerharcba és a paintball céllövészetbe is a
vadászház udvarán. Kipirulva, elszántan küzdöttek a kötélhúzásban és
a számháborúban. Imádták a Pethő-tanyán a csónakázást ás a pecázást.
Sokan meg is tanultak kenuval evezni, a horgászás pedig úgy tűnik, a
gyerekekkel született adottság, melyet csak azért hagytak abba, mert
a sok kis nád- és gyékényszálból ott készített pecabot menthetetlenül
összegabalyodott. A kánikulában vidám felüdülést jelentettek számukra a vízibombákkal, csészékkel, vödrökkel vívott vízi csaták.
Mindezek mellett jártunk a Jászberényi Állatkertben, tekéztünk,
csillagokat, bolygókat figyeltünk meg a vásártéren igazi nagy teljesítményű távcsövek és csillagászok segítségével. Jártak a gyerekek a helyi
tájházban, állatokat simogathattak és traktorral kirándultak a Pethőtanyán. És az utolsó napon még egy interaktív pantomim foglalkozás
is várt rájuk a művelődési házban.
A Fénytábort a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár munkatársai szervezték, akik ez úton is köszönetüket fejezik ki az angol
szakos egyetemista hallgatóknak, a középiskolás diákmunkásoknak,
Mitter Ferenc nagypapának és Magdi nagymamának a nélkülözhetetlen, önzetlen segítségükért.
Köszönjük Pethő Ferencnek és kedves feleségének Katikának, hogy
a fénytáborozó gyermekeknek minden évben ilyen nagyszerű tanyasi
programot és helyszínt biztosítanak.
A tábor megvalósulását Jászfényszaru Város Önkormányzata támoKép és szöveg: Palásthy Pál
gatta.

Horgászás – Előkészületek

Beszállás a csónakba

Horgászás – Kapásra várva

Ügyes kezek. Kézműveskedés a Pethő-tanyán

Állatsimogatás

Csónakázás, kenuzás a Pethő-tanyán

FUTÓFESZTIVÁL

Énekes, táncos angol foglalkozás

Jászfényszarun
október 4-én pénteken 13 órától 19 óráig!
Ne feledje! Fusson, szurkoljon velünk!
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Kiállítás a Művésztelep alkotásaiból

A „Jászfényszarui Művésztelep” idén alkotott műveiből nyílt kiállítás augusztus 19-én a Régi Kaszinó étteremben. A képek egy részét
az alkotók felajánlották az óvódának és a most átadott bölcsődének,
ezúton is köszönjük nekik. A kiállítást Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester, Bordásné Kovács Katalin, a Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtár igazgatója és Lisányi Endre művészettörténész nyitotta meg és Tóth Mercédesz hegedűmuzsikával szórakoztatta a szép
számmal jelenlévő érdeklődőket.
Szöveg: Róbel Gábor · Kép: Glonczi Rudolf
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Veterán találkozó a Retró napon

A Fény Napok és Fesztivál keretében augusztus 18-án a Kalapgyár
50 éves évfordulója programjaihoz kapcsolódva rendeztük meg az 5.
Veterán jármű találkozót Jászfényszarun. Mintegy 40 autót, motort
csodálhatott meg az érdeklődő látogató. A felvonuláson működés közben ki is próbálhatták azokat. Nagy örömünkre mások is csatlakoztak
ezen félórás bemutatóhoz, így mintegy 80 gépből álló karaván járta
körbe Fényszaru utcáit. A mosolygó, integető karok igazolták, hogy
örömmel fogadták városunkban immár hagyományos, de mindig valami új elemmel gazdagodó programunkat.
Különlegessége volt a délutánnak a kalauzzal közlekedő városnéző
retró Ikarus busz, amelynek félóránkénti körjárata mindig megtelt
utasokkal.
A találkozóhoz kapcsolódott a jászfényszarui Berényi László háromszoros rally, kétszeres magyar bajnok versenyautó-kiállítása, amely
szintén népes közönséget vonzott. Estefelé a Ladával egy bemutatóval
is megörvendeztette bajnokunk a közönséget. A Berényi Racing sátorban egy versenyautó-szimulátorral is kipróbálhatta ügyességét mindenki. Természetesen a gyermekek között aratott osztatlan sikert ez a
programelem, egyetlen perc üresjáratot sem hagytak.
Köszönjük Jászfényszaru Város Önkormányzatának, hogy támogatásával ismét gazdagodott a fesztivál. Hálásak vagyunk a helyi rendőröknek, polgárőröknek, biztonsági szakembereknek, a GAMESZ és a
művelődési ház dolgozóinak, hogy közreműködésükkel zökkenőmentesen sikerült lebonyolítani rendezvényünket.
Lovász Dénes és Pál Károly szervezők

Fotósuli

Időseinkkel kilátogattunk a Pethő-tanyára,
ahol bográcsoztunk, kézműveskedtünk. Kellemes napot töltöttünk el,
mindenki nagyon jól érezte magát. Köszönjük a Pethő családnak
a meghívást! Kép és szöveg: Dávid Ildikó

A nyári szünetben megtartottuk a fotó
sulit, melyre többen jelentkeztek.
Minden alkalommal más volt a fotózás
témája. A legnagyobb érdeklődés a ’60-’70’80- as évek fotólabor munkái iránt mutatkozott.
Szöveg: Dávid Ildikó
Időzített fotó: Glonczi Rudolf
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ÉRTÉKEINK
Miközben épül-szépül városunk,
ne feledkezzünk meg a természet
adta értékeinkről sem.
A Kedves Olvasó, ki most ezt az
írást olvassa, a város egyik legszebb
külterületi részéről kap ismertetőt,
mellyel remélem felkeltem az érdeklődést.
Az önkormányzat évekkel ezelőtt
visszavásárolta a valamikori „Városi
erdőt”, a cca 36 ha-os, úgynevezett
„ Tölgyes erdőt”, mely Zsámbok felé
haladva a régi Szabadság téesz major
mögött és a Zagyva között terül el.
Az erdőtömb faállományának átlagos kora 67 év, benne 5,5 ha területen újra erdősített fiatal tölgycsemetés-kőris eleggyel, melyet a
Polgármesteri Hivatal dolgozói ültettek, és a GAMESZ alkalmazottai
ápolnak. Az erdő második koronaszintjén cserjék és lágyszárú növények számtalan fajtája található. Ezen a területen húzódik keresztül a
Csörsz-árok egy darabja, valamint a Sárkány-gödör is.
A képen is látható, a történelmi időszakokra emlékeztető kocsányos
tölgyfák méltóságteljesen képviselik az erdő értékeit. Korukat a szakemberek 180-220 évesre becsülik. Ezek a fák élő tanúi az elmúlt 200
esztendő eseményeinek, régi korok hétköznapjainak. Évszázadok óta
szemlélik a világot, mely az idők során alapjaiban változott meg körülöttük. Legtöbbször csak a véletlennek köszönhetik, hogy még ma
is itt vannak, hiszen a csodával határos módon túléltek háborúkat,
természeti katasztrófákat, erdőirtásokat. Ha beszélni tudnának, bizony
lenne mit mesélniük.
A fák kora és alakja szolgál bizonyságul arra, hogy az 1800-as évek
elején már legelőerdőt nevelt az akkori föld- (erdő-) birtokos. A történelmi tölgyfák és a környezetükben lévő kocsányostölgy, magaskőris,
csertölgy, fehérnyár, vöröskőris elegyes erdő természeti értéke felbecsülhetetlen.
Az öreg tölgyfák és környezetük szépsége mindenképpen megér egy
kirándulást, hogy az ember szemtől szemben láthassa ezeket a fákat,
melyek olyan élő emlékművek, amelyek puszta létezésükkel figyelmeztetnek arra, hogy vigyázzuk, óvjuk természeti értékeinket.
A hely kevés ráfordítással iskolai, családi, baráti, csoportos kirándulások, piknikezések kiemelt helyéül szolgálhatna. Érdemes napirendre
tűzni, hogy a Tölgyes helyi védettséget kapjon, valamint a terület a
látogatók számára könnyen bejárható legyen.
A növényflóra és az egyéb, az erdő élővilágára jellemző sajátosságokat
célszerű feldolgozni, elhelyezni a Városi Értéktárban a következő nemGyőri Gábor
zedékek részére természeti hagyatékként.

Pető Lászlóné Kati néni
megmutatta időseinknek
hogyan készül a hagyományos
fényszarui rostélyos kalács.
Köszönjük Kati néninek
a tartalmas napot.
Kép és szöveg: Dávid Ildikó

IX. Kemence ünnepe

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2011-ben indította útjára a Kiss
József Helytörténeti Gyűjteménynél az akkor elkészült közösségi kemence tiszteletére – államalapító Szent István király ünnepéhez kapcsolódóan – a Kemence ünnepét. A kezdeményezésből hagyomány
lett, a délután társrendezője kezdetektől a Jászfényszaruért Alapítvány.
Megtiszteltetés volt számunkra, hogy a harmadik Fény Napok és
Fesztivál (augusztus 12 – 20.) városi program zárónapjához a Kemence ünnepét beillesztették.
Az ünnepséget megelőzően már 18-án munkához látott, kovászt
készített Németh Ákos pékmester. Víg Antal fűtőmester és segítője
Glöckner Sándor már 19-én délelőtt elkezdte a fűtést, és hétfő hajnalra hat kenyér sült meg. Néhány órás pihenés után kedden reggel
folytatódott a munka. Az ünnepség kezdetére újabb hat kenyér sült
szép barnára az udvari kemencében.
Az asztalok, lócák elhelyezésében és megterítésben segítettek: Telek
Sándor és családja, Agócs Ferenc és felesége Zsuzsa, Gorcsakovszki
Györgyné, valamint Szlávik József FÉBE tagok.
Huszadikán délután 3 órakor szép napsütésben a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény udvarán kellemes kenyérillatok fogadták az
érkezőket. Gyorsan megtelt a közösségi tér és a kemence környéke. A
FÉBE elnöke köszöntötte az ünnepségen megjelenteket, majd Pető
Lászlóné Kati Szent István énekével nyitotta meg a kulturális műsort.
Kovács Tímea vezetésével öt tóalmási színjátszó, a „Titánok” három
rövid humoros jelenettel szórakoztatta a nagyérdemű közönséget.
Egy-egy bohózat között Bagi Zoltán Alattyánról a 2018-as Táncdalfesztivál harmadik helyezettje, fiatal énekes röpített vissza bennünket,
mintegy 40–50 évvel korábbra a dallamok szárnyán. Máté Péter, Poór
Péter, Szécsi Pál és mások örökbecsű slágereinek előadásával méltán
aratott nagy sikert kétszer 20 perces műsorával. Köszönet a hangosításért Fekete Károlynak és Hornyák Péternek.
A jelenlévők örömmel kóstolták meg a közösségi térben megterített asztaloknál az hagyományosan kovásszal készült kenyeret. A friss,
meleg kenyér gyorsan beszívta a kacsa-, libazsírt, margarint, vajkrémet, melyre lila hagyma, paradicsom, ízlés szerint paprika került.
Koncsikék jóvoltából mézes-vajas és mások által adott lekváros kenyeret is ehettek a részvevők.
A FÉBE elnöke a rendezvény életben tartóinak a péknek, a fűtőknek, a színjátszóknak, énekesnek megköszönte a munkájukat, szereplésüket. A közös baráti beszélgetésnek kedvezett a kellemes idő, így jó
hangulatban 18 óra után zárult a IX. Kemence ünnepe.
Köszönjük mindazok munkáját, akik a rendezvény sikeres megtartásához munkájukkal, adományukkal hozzájárultak.
Tóth Tibor · Fotó: Glonczi Rudolf
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„Kalandként indult, az életem részévé vált”
Több rangos rallyversenyen
indult, több bajnoki címmel
rendelkezik a jászfényszarui
autóversenyző Berényi László.
Mióta versenyzel? Honnan jött
ez a szenvedély az autók iránt?
Ma már nem versenyzem.
Közel 20 éven keresztül versenyeztem. Az autók iránti szenvedélyem már kisfiúként kialakult. Akkor még csak álom volt,
hogy én egyszer autóversenyző
lehetnék. Meghatározó élmény
az volt számomra, amikor édesapám kivitt az autó piacra, ahol
lenyűgöztek az autók. Az első versenyautóm és egyben versenyzésem
nagyon gyermekcipőben járt, inkább egy kalandként, élményként indult. Amit aztán nagyon megszerettem és az életem részévé vált.
Melyik verseny volt a legemlékezetesebb?
Nehéz kiválasztani a legkedvesebb sikert, mert ez mindenkinek fontos, az első győzelmet,
vagy a 38 kategória társ elleni
diadalt. Azonban számomra a
legkedvesebb és egyben a legjelentősebb siker Papp Tamás
navigátorral 2013./2014./2015.
RALLYE 2 Abszolút Magyar
Bajnoki cím megszerzése volt.
Minden versenyre úgy tekintettem, hogy a legjobbat nyújtsam. Ez egy technikai sport,
nagyon sok összetevőkből áll.
Talán a versenyautó felkészítése
a legfontosabb, ami nagyon sok
munkaórát jelent.
A technika mellett ott az emberi oldal, részemről a pálya ismerete és
a mentális felkészültség, mely megléte elengedhetetlen. És ne feledjük
ez egy csapatsport, a verseny alatti jó szerviz biztosítása ugyan olyan
fontos.
Legizgalmasabb, legnehezebb pálya?
Ha megkérdezed, hogy melyik verseny volt a legnehezebb, nem is
tudnék konkrét esetet mondani, hiszen sok versenyen vagyok túl.
Minden alkalom másért volt kihívás pl. Cered 150 kanyarjával vagy
Kassa zegzugos útjaival mind izgalmas élményt nyújtottak. Hiszem,
hogy minden verseny rajt kövén új lappal, nagy alázattal és felkészülten kell indulni.
Milyen kapcsolatban vagy most az autóversenyzéssel?
A sok megtett kilométer és a versenyzési tapasztalat felhasználásával jelenleg a versenyző társak számára nyújtunk versenyautó bérlés és
felkészülési lehetőséget, belföldi és a nemzetközi pályákon egyaránt!

Mennyi és milyen felkészülést igényel egy-egy verseny?
Egy-egy autó felkészítése változó, általában 3 hetente van verseny és
a verseny másnapján, máris készülünk a következőre. A felkészülési
idő függ, hogy történet-e meghibásodás, vagy tört-e e az autó. De lehet, hogy egy új technikai megoldáson kell dolgoznunk, hogy jobb legyen a teljesítménye az autónak. Általában minden autót szétszedünk,
és újra rakjuk, teljes „átvilágításon” esnek át. Alaposan felkészülünk
minden versenyre. Célunk, hogy a versenyautózás nagyszerű élményét
nyújtsuk partnereink számára. Ennek megvalósulásához biztosítjuk a
versenyautókat és a minőségi szervizszolgáltatást.
Milyen kategóriákban indultál? Milyen eredményeid vannak?
Fontosabb egyéni eredményeim:
· 2013. RALLYE 2 Abszolút Magyar Bajnoki cím/
Berenyi László – Papp Tamás
· 2014. RALLYE 2 Abszolút Magyar Bajnoki cím/
Berenyi László – Papp Tamás
· 2015. RALLYE 2 Abszolút Magyar Bajnoki cím/
Berenyi László – Papp Tamás
Fontosabb eredményeink csapattámogatóként:
· 2013. RTE Abszolút Magyar Bajnoki cím /ifj. Vincze Ferenc
· 2015. ORB 6-os kategória 2. hely /Hoffer Zsolt
· 2017. ORB 4-es kategória Bajnoki cím / Rafael Tamás
· 2017. ORB 5-ös kategória Bajnoki cím /Alberti Szabolcs
· 2017. ORB 6-os kategória Bajnoki cím /Hoffer Zsolt
· 2018. ORB 4-es kategória Bajnoki cím /Rafael Tamás
· 2018. ORB 6-os kategória Bajnoki cím/Jánosa Ákos.
· 2018. PEUGEOT Kupa Bajnoki cím /Jánosa Ákos
Mik a terveid a jövőre nézve?
Hosszú távú terveink is vannak, több irányban is szeretnénk fejlődni, nyitni a lakossági szervizelés felé, minőségi szolgáltatásokat nyújtani, de ez még alakulóban van.
Földvári Edit
A fotóillusztrációkat Berényi László bocsátotta rendelkezésünkre.

Két éves
a Dance Fitness Jászfényszarun!

Szeptember elején ünnepeltük a második születésnapunkat.
Nagy izgalommal és lelkesedéssel vágtam bele 2017. 09. 04- én Jászfényszarun a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár termében
lévő amatőr táncos fitneszfoglalkozásba. Hétfőnként ebben az órában
nem a háztartás, a tanulás köti le a lányokat, nem a tévé vagy a számítógép előtt ülnek, hanem tesznek valamit egészségükért, és mindezt
jó kedvvel.
Rengeteg hálával tartozom a lányoknak kitartó munkájukért, hétről
hétre mutatott fejlődésükért, fellépéseinken való lelkes részvételükért,
és úgy általában azért, hogy szeretik amit csinálok! Igazi család vagyunk!
Köszönöm, hogy már 2 éve velem vagytok és kitartottatok!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt hétfőnként fél 7-kor a Petőfi
Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban.
Szöveg és beállított kép: Fűtő Krisztina
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In Memoriam Mészáros László nyugalmazott címzetes főjegyző,
Jászfényszaru város díszpolgára
1952–2019
Munkás-paraszt családban született, édesapja
Mészáros László, édesanyja Szentes Mária. Testvére, Sándor 1955-ben született.
Az általános iskolát Jászfényszarun végezte, majd
a Lehel Vezér Gimnáziumban 1970-ben érettségizett. A pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskolán tett
rövid kitérő után 1971. szeptember 2-től a Kalapgyár jászfényszarui üzemében helyezkedett el.
1972. november 25-én házasságot kötött Kiss
Zsuzsannával, aki ebben az időben szintén a Kalapgyárban dolgozott művezetőként. Felesége a
Kalapgyár megszűnése után az Orionhoz, majd a
GAMESZ-hoz került, és 2008-ban pénzügyi előadóként ment nyugállományba. Gyermekei: László (1974) távközlési mérnök, Zsuzsanna (1981)
angol-matematika szakos tanár. Unokái: László
(2002), Kata (2005) és Villő (2007).
1974. március 1-től a Községi Tanács VB Szakigazgatási Szervéhez került előadói munkakörbe.
Munkáját elismerve csoportvezetőnek nevezték ki,
és a vb-titkári feladatokat is ellátta 1979-1982 között. Munka mellett
elvégezte a Tanácsakadémiát, 1977-ben az Államigazgatási Főiskolán
szerzett igazgatásszervezői diplomát. 1999-ben közigazgatási szakvizsgát tett. Tudása, szakmai ismeretei gyarapítása végett folyamatosan
képezte magát, melyet a munkatársaitól is elvárt. Munkáját mindig a
szakszerűség, jogszerűség, igényesség jellemezte.
1990 novemberétől Jászfényszaru Nagyközség Önkormányzatának
jegyzője. Vezetői munkája során a jó kollektíva, munkatársai szakmai
tevékenysége színvonalának javítása és munkájuk elismerése, az ügyfelek elégedettsége volt az elsődleges. Jegyzőként kiemelten kezelte az
önkormányzat és bizottságai, valamint a polgármesteri hivatal törvényes működését. Jelentős szerepe volt az önkormányzati költségvetés
és a települési fejlesztések előkészítésében, megalkotásában. Az Állami
Számvevőszék vizsgálatai jegyzői működése alatt jogszerű, biztonságos
és megalapozott önkormányzati gazdálkodást állapítottak meg.
A település és tágabb környezete közösségi életében aktívan vett
részt. Több éven keresztül a Jászsági ÁFÉSZ igazgatósági tagja. Az
1991–1995 között működő Jászsági Telefonfejlesztési Alapítvány kurátora. A Polgári Őrjárat Alapítvány megalakulásától 2005-ig annak
elnöke. A FÉBE alapító tagja, és azóta titkára, a Jászfényszaruért Alapítvány elnöke.
A Jászfényszaru Város Önkormányzata által alapított Városfejlesztő
Kft. Felügyelőbizottságának 2012 áprilisától – a kft. megszűnéséig –
2015 augusztusáig volt tagja, majd a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
Felügyelőbizottságában 2015 októberétől haláláig dolgozott.
Munkáját 1985-ben a Tanács Kiváló Dolgozója kitüntetéssel, 1994ben a belügyminiszter által adományozott aranygyűrűvel, 1999-ben
Megyei Önkormányzati és Közigazgatási Díjjal, 2002-ben Címzetes
Főjegyzői címmel ismerték el. Jászfényszaru Város Önkormányzata
2011-ben Jászfényszaruért emlékérmet, 2019. augusztus 19-én „Díszpolgári cím”-et adományozott részére.
2011 végén 41 év, ebből 38 év közszolgálati munkaviszony után
vonult nyugállományba. Nyugdíjasként szívesen töltötte idejét az
unokáival, kertészkedett, szeretett túrázni, és zenélt az újjáalakult Golf
zenekarban.
A „Díszpolgári cím” átadásán, augusztus 19-én még találkoztunk,
beszélgettünk, a kitüntetettek fogadásán egy asztalnál ültünk. Ekkor
még nem gondoltam, ez lesz az utolsó találkozásunk. A hatnapos balkáni útról 28-án éjjel jöttünk haza. Másnap délután kerestem őt telefonon, hogy tájékoztassam sikeres utunkról. A telefont fia vette fel, aki
lesújtóan szólt édesapja állapotáról.
Még aznap este értesültünk a szomorú hírről: Laci itt hagyott bennünket. Jászfényszaru Város Önkormányzata úgy döntött, a településért kifejtett érdemei alapján a város saját halottjának tekinti.

A szeptember 3-i gyászmisén, majd azt követően
a Szent Kereszt temetőben tisztelőinek sokasága
nemcsak helyből, hanem a Jászság sok településéről kísérte el utolsó útjára. A temetésen részt vett
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Jászberényi Járási Hivatala vezetője, dr. Dobos Róbert és helyettese, dr. Gócza Tamás is.
A szertartás megkezdése előtt megható esemény
volt, hogy a hivatal dolgozói – volt munkatársasak
– egy-egy szál fehér rózsát helyeztek el a ravatalnál
lévő vázába.
Az egyházi szertartás keretében Győriné dr. Czeglédi Márta, városunk polgármestere így búcsúzott
tőle:
„Tisztelt Főjegyző Úr! Kedves Laci!
Te az az ember vagy, aki teljes életet élt.
Azt tetted és azt tehetted, amit szerettél.
A sors ezer csodával ajándékozott meg Téged: szerelmi házasság, okos és jó gyerekek, unokák. A család,
ami a legfontosabb egy ember életében, mindig körülvett és most is körülvesz téged.
A GOLF együttes szólógitárosaként zenéltél, énekeltél, szabad lehettél –
és ez csak nagyon keveseknek adatik meg – és nem is adják ingyen. Kellett
a kitartó, folyamatos tanulás, tudás és a munkaszeretet. Kellett az önmérséklet, de a biztos önbizalom is. Végtelen kitartás és önuralom, elhivatottság jellemzett téged. Az élet egy ajándék volt számodra. És te magad is úgy
éltél, hogy te is ajándék lehess a környezetednek, és mi azzal igyekszünk
viszonozni mindezt, hogy megélhetted az eredményeidet, életed folytatását
a családodban, a munkában, a köz szolgálatában, a barátságokban.
Lásd, itt vagyunk veled és itt mi valamennyien tudjuk, hogy eggyel kevesebb lett azok száma, akik szeretnek bennünket.
Hidd el, hogy az életmű, amit megvalósítottál tiszteletet is ébreszt bennünk, mert ahogyan Te magad fogalmaztad meg Jászfényszaru főterén:
becsülettel szolgáltál, mi pedig igyekeztünk, hogy ezt mások is tudják
meg… …30 évet dolgoztunk együtt a hivatalban, de te nekem nem csak
a munkatársam voltál, hanem a társam a munkában. Mindig egyetértettünk, ha a település fejlesztése volt a tét.
Nyitottak voltunk a kihívásokra, az innovációra Jászfényszaruért. A
kislányodnak azt mondtad nemrég, hogy mi úgy dolgoztunk és olyan különbség volt köztünk, mint a mágnes két vége. Talán ez kellett ahhoz,
hogy sokat alkothass az általad oly nagyon szeretett Jászfényszaruért.
Tudtál örülni minden új lámpatestnek, virágnak, a fáknak és a főtérnek,
kiegyensúlyozott harmonikus stílusod nem engedte, hogy büszkélkedj, de
tudom, hogy belülről nagyon büszke voltál a mi kis városunkra.
Emlékszem az utolsó apparátusi karácsonyi vacsorára (én akkor tudtam már, hogy abbahagyod) arra kértelek, ne búcsúzz. Jól tetted, hisz az
elmúlt időszakban is folyamatosan része voltál Jászfényszaru közéletének
– köszönjük!
Kedves Laci!
Én sem búcsúzom most el, inkább hiszek egy új, egy más dimenzióban
történő találkozás biztos örömében!
Azt tartják, hogy ha valakinek a temetésén esik az eső, még az ég is
megkönnyezi.”
Tóth Tibor a FÉBE elnöke, a város díszpolgára is búcsúzott tőle:
„Szeretett barátom, munkatársam, Laci! Most utoljára szólok hozzád!
Nehéz a szívem, amikor tőled búcsúzom, hiszen általános iskolás korunk
óta többször haladtunk egymás mellett életünk útján. Osztálytársam voltál, de ettől is több, mert egy padban ültünk… …A várossá nyilvánítás
előkészítésében, az ünnepség lebonyolításában már közösen tevékenykedtünk, melynek eredményeként született meg 1993. október 30-án a Fényszaruiak Baráti Egyesülete. Szakértelmeddel elkészült az egyesület alapszabálya, és mint megválasztott titkár feladatul kaptad a Jászfényszaruért
Alapítvány alapító okiratának megszövegezését.
(folytatás a 25. oldalon)
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In Memoriam Mészáros László
nyugalmazott címzetes főjegyző,
Jászfényszaru város díszpolgára
1952–2019
(folytatás a 24. oldalról)
Természetes volt, hogy a kuratórium vezetésével is Téged bíztunk meg.
Ettől kezdve a civil szférában szoros munkatársi kapcsolatba kerültünk.
A FÉBE-ben 26 év, az alapítványnál 25 év fémjelzi tevékenységedet,
ennyit dolgoztunk együtt karöltve Jászfényszaruért, az itt élőkért. Közben
1998-tól négy cikluson keresztül mint képviselő, bizottsági elnök, a várossal kapcsolatos ügyekben is együtt tevékenykedtünk.
Nyugdíjba vonulásunkat követően munkakapcsolatunk még szorosabb
lett. Természetessé vált, hogy a diákkori pajtási viszonyból öt évtized alatt
mély, őszinte barátság alakult ki közöttünk.
Félszavakból is értettük egymást, a világról alkotott véleményünk is hasonló volt.
Számomra és sokak számára példa volt szorgalmad, szívós kitartásod,
másokhoz viszonyuló emberséges magatartásod.
A munkád mellett legalább olyan fontos volt számodra a család. Amit
emberileg lehetett, megadtál feleségednek, gyermekeidnek, unokáidnak.
Betegségedről keveset beszéltél, nem kívántad környezetedet terhelni.
Élni akarásod mindennél erősebb volt, soha nem adtad fel. Mészáros
László köztiszteletben álló személy volt, életét születésétől haláláig Jászfényszarun töltötte. A 41 munkával eltelt évből 38 éven át a közt szolgálta. Nyugdíjazását követően is még közel nyolc évet az itt élőkre szánt.
Abraham Lincoln gondolatát idézve: „A legvégén nem az fog számítani,
hogy mennyi év volt az életedben, hanem hogy mennyi élet volt az éveidben. Mészáros László élete teljében távozott körünkből, de a megélt 67
év alatt sokat hagyott az utókor számára. Munkássága örökre bevésődött
szülőhelye történetébe” – fejezte be beszédét a szónok.
A beszédeket követően szívbemarkoló volt hangfelvételről részletet
hallani Kerekes „PIKI” József szerzeményéből. A Távolodom című
dalt Laci énekekével a GOLF Együttes sokat játszotta az elmúlt 25
évben.
A sírnál a zenésztársak játszották a Ne félj, mert megváltottalak című
egyházi dalt, melynek eléneklésébe a helyi Egyházi kórus jelenlévő tagjai is bekapcsolódtak.
A sírt a koszorúk és a virágok sokasága borította el.
Laci, nyugodj békében, Isten legyen veled, nem feledünk!
(A búcsúztatók teljes szövege a www.febe.hu honlapon olvasható.)
Tóth Tibor

Köszönet
a mentőtiszti szolgálatnak!
Szeptember elején az esti órákban kértem segítséget a városunkban működő mentőtiszti szolgálattól. Megérkezésünkkor azonnal
fogadtak, és a vizsgálatot követően gondoskodtak ellátásomról.
Ezúton szeretném megköszönni a mentőtiszti szolgálat két munkatársának támogató hozzáállását, szakszerű munkáját, aminek
köszönhetően panaszaim megszűntek. Az ellátást a türelem, az emberi szó, a gondoskodás jellemezte, amiért kellőképpen alig lehet
hálámat kifejezni. Nagyon szépen köszönöm, jó egészséget és erőt
kívánok a mentőtiszti szolgálat valamennyi dolgozójának
Özv. Vas Istvánné

Színház!
Jegyek már 1000 és 1500 forintos áron elővételben kaphatók a Petőfi
bérlet évadnyitó előadására a művelődési házban és Basa Éva közönségszervezőnél. Műsoron Csiky Gergely: A kaviár című 3 felvonásos
vígjátéka a Beha Színkör (Heves) előadásában. Megéri az elővétel, mert
az elődás napján a helyszínen vásárolt jegyek 500 forinttal drágábbak!
Katinka
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In Memoriam Szántó Lóránt
nyugalmazott tanár,
helytörténeti kutató,
Boldog község díszpolgára
1927–2019
Szántó Lóránt felvidéki
származású tanító, helytörténész, költő, fafaragó, aki a
Hatvany Lajos Múzeum egyik
alapítójának is tekinthető.
Pozsonyban 1927. július 6-án
született, és Kicsinden nevelkedett, 1946 óta munkálkodott a mai Magyarország
területén. Tanítói tevékenységének legfontosabb állomásai: a Nógrád megyei Keszeg,
Boldog és Nagykökényes.
Nagykökényesi
éveiben
a Hatvany Lajos Múzeum
megalapításában is aktívan
részt vett. Az intézmény létrehozásában Doktay Gyula és
Németi Gábor (Bajza József
Gimnázium igazgatóhelyetSzántó Lóránt 1994. október 8-án
tese) mellett neki is oroszlánrésze volt. Régészeti magán- a Kiss József Helytörténeti Gyűjteményt
gyűjteményét az 1969-ben mutatja be az ünnepség résztvevőinek
megalakult
múzeumnak Tamus Angéla fotója (FÉBE archivum)
adományozta, a gyűjtemények kezelésében – felhasználva komoly néprajzi és helytörténeti tudását is – már a kezdetektől Doktay Gyula segítségére volt. Doktay
1971-ben bekövetkezett halála után Szántó Lóránt lett az intézmény
új igazgatója. Miután a pozícióról 1973-ban lemondott, folytatta pedagógiai tevékenységét.
Nagykökényesre, majd ismét Boldogra került, ahol a tanítás mellett
régészeti és néprajzi kutatásokkal is foglalkozott. Szellemi frissességét
és szakmai tudását élete végéig megőrizte, a Hatvany Lajos Múzeum
mindenkori igazgatói és muzeológusai rendszeresen kikérték véleményét és tanácsát.
Boldogi munkássága, majd nyugdíjas évei alatt igazi polihisztori tevékenységet végzett. A település meghatározó személyiségeivé váltak
feleségével, Júlia asszonnyal együtt, aki szintén tanítóként dolgozott.
A helytörténeti munka mellett művészi szinten faragott és írt verseket
településéről, környezetéről, emberekről.
Boldog Község Önkormányzata 2002-ben a Szántó házaspárnak
Díszpolgári címet adományozott.
Jászfényszaruról több emberrel tartott közelebbi, baráti kapcsoltatott. Jól ismerte Kiss József, Lantos Péter és Zsámboki László tanárokat.
Mindenben készségesen segített. 1994. október 8-án nagyszabású
ünnepség keretében vette fel a fényszarui Helytörténeti Gyűjtemény
Kiss József (1924-1989) tanár, helytörténeti kutató nevét. Szántó Lóránt az ünnepséget megelőzően segített – a gyűjtemény megnyitása óta
eltelt 10 év alatt történt változásokat figyelembe véve – a helyiségekben található berendezéseket, eszközöket átrendezni. A gyűjteményt
az ünnepség kapcsán ő mutatta be. Kezdeményezője volt egy Boldog
– Jászfényszaru nap megrendezésének a városháza dísztermében. Több
verset írt az elmúlt negyedszázadban a jászokról, Jászfényszaruról, legutóbb 91 évesen a 2018. évi Jász Világtalálkozó kapcsán lepett meg
bennünket egy költeményével. A FÉBE Honismereti és helytörténeti
táborának résztvevőit több esetben kalauzolta a boldogi tájházban.
Hamvait augusztus 1-jén helyezték örök nyugalomra a boldogi temetőben.
Emléke szívünkben örökké él.
Tóth Tibor
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
„Mindig itt vagy és ott leszek,
Ahol a szél zúg, a Nap nevet.”
Hálásan mondunk köszönetet mindazoknak, akik

MÉSZÁROS LÁSZLÓ

temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak.
Köszönet a vigasztaló szavakért, a szeretet virágaiért.
A gyászoló család

MEGHÍVÓ
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
valamint a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Diákönkormányzata
szeretettel meghív mindenkit 2019. október 6-án,
vasárnap 9 órakor a szentmise után
a Városháza falán található ’48-as emléktáblához,
hogy közösen emlékezzünk az aradi vértanúkra!

Gyertyagyújtásra

Emlékezés

JÁVORCSIK IMRÉNÉ
SŐREGI PIROSKA

halálának 2. évfordulójára.
„Életed úgy múlt el, mint egy pillanat,
De emléked szívünkben örökre megmarad.”
Szerető családja
Emlékezés

TÖRÖK LÁSZLÓ

halálának 1. évfordulójára.
„Meghalt egy lélek, aki élni vágyott,
Egy áldott kéz, amely dolgozni imádott.
Könnyes az út, ami sírodhoz vezet,
A Jóisten őrködjön örök álmod felett!”
Szerető családod
Emlékezés

MELEGH PÁL

halálának 16. évfordulójára.
„Telhetnek hónapok, múlhatnak évek.
Kik szívből szeretnek, nem felednek téged.”
Szerető családod

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Segélyhívó szám: ......................................................................... 112
Orvosi ügyelet: ......................................................... 06/703-703-104
Mentők: ........................................................................................ 104
Tűzoltóság: .................................................................................. 105
Rendőrség (Jászberény):............................................................. 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru):.................................. (+36)-57/422-138,

várunk mindenkit, aki kegyeletét szeretné leróni
a nemzet nagyjai előtt.
Az eseményről Farkas Kristóf Vince történész
emlékezik meg.
Közreműködnek az iskola tanulói.

Anyakönyvi hírek – AUGUSZTUS
SZÜLETTEK: Ézsiás Rebeka (Abonyi Edina), Kiss Benedek (Kiss
Judit), Palócz Réka Laura (Czine Ilona), Tasnádi Zsófia (Csámpai
Zsófia), Varga Vince (Tóth Mercédesz).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Kádár Andrea és Dóka József, Mezei Csilla és Radics Péter, Radics Anita és Surányi Benjámin, Sápi Diána és Erdélyi János, Szántai-Kis Anett és Radics Gyula, Tógyer Dóra
és Pető Zsolt.
ELHUNYTAK: Altorjai Gyula (68), Bódis Emánuelné Koós Erzsébet (90), Bordás Ferenc (63), Dobák Ferencné Dobák Margit (70),
Johancsik Istvánné Kovács Margit (86), Langó Pál (77), Mészáros
László (67), Nagy Jánosné Tóth Anna (88), Tamus Balázsné Török
Ilona (65), Zsólyomi Imre (87).
Az adatok tájékoztató jellegűek.

GAZDIT KERESŐ
JÁSZFÉNYSZARUI KUTYUSOK
KUTYASZÍV
Állatmentő Közhasznú Alapítvány
Cím: 3000 HATVAN, Bercsényi u. 28.
Tel: 0036-20-248-0208, 0036-30-781-4356
ariar60@gmail.com
kutyasziv60@freemail.hu

...................... mobil: (+36)-70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Palócz Gábor): ................ (+36)-30/513-3312
TIGÁZ – hibabejelentés: ........................................ (+36)-80/300-300
Falugazdász: ....................................................... (+36)-70/943-6708

GEDEON

Vízmű – hibabejelentés: ........................................ (+36)-70/935-6411

5 éves csaucsau keverék
kan, ivartalanított,
egyik szeme hiányzik

Szennyvíz-ügyelet: .............................................. (+36)-70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés: ...................................... (+36)-80/424-344
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon: .............. 950-191, vagy
..... (+36)-30/244-1456
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon: ........................... 522-460

MÁGUS

2 év körüli keverék,
ivartalanított,
farka hiányzik

Plébánia (Jászfényszaru): ................................... (+36)-30/3460-366
Polgárőrség: ......................................................... (+36)-30/2720-611
Közterület-felügyelő:.............................................. (+36)-30/611-3472
Hulladékudvar: ....................................................... +36-20/266-2888

GÉSA

4 év körüli
ivartalanított
szuka, keverék
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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.

Starlite

OKTÓBER A LÁTÁS HÓNAPJA!
KEDVEZMÉNYEINK:
Keretek: –30%, –40% · Lencsékre: –20%
Multifokális lencsékre: –30%
Fényre sötétedő lencse: –20%
Napszemüveg: –30%
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30

Futófesztivál
Jövő héten futófesztivál! Íme a versenyközpont! Itt kapjuk meg a
rajtszámot. A legtöbben névre szólót. Innen rajtolunk, ide érkezünk!
Itt lesz az eredmény hirdetés. A verseny után itt lesz a célegyenesben,
a motoros kaszkadőr show! Mindenkit várunk szeretettel!
P. P.

Szerkesztőségi infók
Fogadóóra minden pénteken
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
földszinti kistermében 9-11 óráig.
Szerkesztőségi telefon: 70/673-7618.
Hívható hétfőtől péntekig napközben.
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Programajánló
Október
1.
17:00
		
		
4.
13:00
		
4.
16:00
		
4.
19:00
4.
20:00
		
6.
9:00
9.
12:45
		

Tóth Eszter Zsófia történész, társadalomkutató előadása
a történelmi és családfakutatásról a könyvtárban
az Országos Könyvtári Napok keretében
II. Jászfényszarui futófesztivál
in memoriam Maróti István
Csetresz Betti kézműves workshopja a könyvtárban
az Országos Könyvtári Napok keretében
József Attila Színház – A király beszéde (FÉBE program)
Rocktóberfeszt
– nyárbúcsúztató Hooligans szabadságkoncert
Megemlékezés az aradi vértanúkról a Városházánál
Brémai muzsikusok
– ifjúsági hangverseny a művelődési házban

11.		 Fény Fesztivál a művelődési házban
12.		 Iglice Néptáncegyüttes jubileumi rendezvénye
		 a művelődési házban
13.		 Önkormányzati választások
14.
17:00 Angol tanfolyam indul a művelődési házban
18.
16:00 FÉBE közgyűlés a művelődési házban
18-19.		 Hulladékgyűjtés az iskolában
20.
17:00 Máté Péter emlékest – Jáger János és barátai koncertje
		 a művelődési házban
23.
16:30 Városi ünnepség kezdete
		 – koszorúzás az 1956-os emlékműnél
23.
17:00 Ünnepi szentmise és városi megemlékezés a templomban
Gyermekkoncert a művelődési házban
Időszaki kiállítások
· Jászfényszarui Művésztelep zárókiállítása a Régi Kaszinó Étteremben
· Kalapgyár retró – ipartörténeti kiállítás a Szent Erzsébet K. Házban
· Zilahy szabadtéri tárlat a Kisiskola épületén
· ’48-as hőseink kiállítás a művelődési házban
· Madárlesen a Jászságban – Pető István fotókiállítása
a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Ilyen volt – ilyen lett – fotók a 25 éves város történetéből a Városházán
· Jászok-Hagyományok-Huszárok – válogatás Pető István fotóiból
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
· Bedekovich-térképek nyomában – BLNT kiállítása a Régi Parókián
· Zilahy Szobrász Műterem (Somogyi Béla út 6.)
Bővebb információ
a www. jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu honlapokon és a Facebookon.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!
Katinka

Orvosi ügyelet: 06/703-703-104
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: A Városháza · 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

