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Boldog új évet!

KözmeghallgatÁs

„Ne azt kérdezd, mit tehet érted a hazád, ha-
nem hogy mit tehetsz te a hazádért.” 

(Fenti idézet John F. Kennedy-től származik 
és jelenleg is olvasható Washingtonban a Ken-
nedy Központ bejárata felett.)

Mint minden évben, az a megtiszteltetés 
ért, hogy néhány gondolattal nyithatom meg 
a helyi lapban az új évet.

Túl vagyunk a jókívánságokon, és valójában 
az ember már azon gondolkodik, hogy mitől 
lehet boldog az éve, mit tehet a képviselő-tes-
tület, mit tehetnek a civil szervezetek, illetve 
mindazok, akik a közt szolgálják, illetve a köz 
tisztviselői.

A „fenntartható fejlődés” az „élethosszig 
tartó tanulás” – szinte már unásig ismétel-
getett figyelemfelhívás – hogyan valósítható 
meg településünkön? 

A fenntartható fejlődés tágabban értelmez-
ve ez az életminőség javulását jelenti, vagy 
jelentheti. A településünkön ma már megta-
pasztalható munkaerőhiány, (90-es évek elején 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében itt volt a leg-
nagyobb a munkanélküliségi ráta az ORION 
megszűnését követően) a munkahelyteremtés 
támogatására önkormányzatunk változatla-
nul kiemelt figyelmet fordít. Településünkön 
megjelent a szakember hiány az önkormány-
zati intézményekben és az ipari park szerep-
lőinél egyaránt.

Egyre gyakrabban kérjük a fiatalokat, hogy 
a hiányszakmák (óvodai, bölcsődei gondozó, 
informatikus, CNC esztergályos) felé orien-
tálódjanak. Önkormányzatunk elfogadta azt 
a rendeletét, mellyel azon családok számára 
nyújthat támogatást, akik Jászfényszarun 
kívánnak letelepedni, családot alapítani (az 
elmúlt évi lapokban, többször adtunk erről tu-
dósítást „A város idevár, hazavár” címmel).

EZEN A HELYEN IS KÉREM

A SZÜLŐKET, ILLETVE

A PÁLYÁT VÁLASZTÓ DIÁKOKAT, 

HOGY INFORMÁLÓDJANAK

INTÉZMÉNYEINK VEZETŐITŐL,

AZ IPARI CÉGEK VEZETŐITŐL,

ILLETVE

A POLGÁRMESTERI HIVATAL

TITKÁRSÁGÁN IS SZÍVESEN

ÁLLUNK RENDELKEZÉSÜKRE

A HIÁNYSZAKMÁKAT ILLETŐEN.

A fenntartható fejlődés nem egyenlő az 
anyagi jóléttel sem, mindez magában fog-
lalja a környezet minőségét. Jászfényszaru az 
50000 fő alatti települések között a Virágos 
Magyarországért győztese, mindez a helyezés 
akkor ér valamit, ha az folytatódik, illetve 
fejlődik.

A szakmai zsűri az első helyezést többek 
között azzal is indokolta, hogy településün-
kön a virágosítás, fásítás, parkosítás nem csak 
a kiemelt városközponti helyeken, hanem a 
Szent József szabadidő parkban – közismert 
nevén alvégi játszótéren, az egészségparkban, 
a horgásztavak környékén, a Lehel tó melletti 
szabadidőparkban, a játszótereken, a közin-
tézmények előtti parkokban is megvalósult. 
Rendkívül hangsúlyos a magánházak előtti 
igényes kertkultúra is, ami szintén kiváltotta 
az országos elismerést.

A környezet minőségén túl, amely nem 
egyenlő a környezetvédelemmel, a demok-
ratikus jogok érvényesülése is az a kategória, 
amely a jászfényszarui lakosok igénye. 

Jászfényszaru adottságainak, természeti erő-
forrásainak hatékony felhasználása az ehhez 
történő lakossági javaslatok nagyon fontosak 
a képviselő-testületi munkájában (ennek egy 
példája az ipari park megvalósítása, melynek 
tovább fejlesztésén jelenleg is dolgozunk, s 
amely épp a település adottságainak felisme-
réséből valósulhatott meg az EU a Magyar 
Állam és a Lakosság támogatásával).

Azon dolgozunk, hogy a településen élők 
széles körben jussanak szolgáltatásokhoz, az 
önkormányzat biztosítja az intézményekhez 
való hozzáférést, a közösségi tereket, hiszen 
ez az alapja az ember, egy család, egy közösség 
testi és lelki egészségnek. 

(folytatás az 5. oldalon)

ÖNKORMÁNYZATUNK ÖSSZEHÍVTA A KÖZMEGHALLGATÁST 2017. FEBRUÁR 22. 16,00 ÓRÁRA,
AHOL BE KÍVÁNJUK MUTATNI AZ EZÉVI TERVEKET.

SZERETETTEL VÁRJUK A LAKOSSÁGOT EZEN A FÓRUMON,
MELYET A VÁROSHÁZA DÍSZTERMÉBEN FOGUNK MEGTARTANI. 

A közmeghallgatás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint:
„54. § A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson

vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.”

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Fotó: Baranyi Anita
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület december hónapban két alkalommal tartott 

ülést. Az üléseken született döntések alapján meghozott határo-
zatokról és rendeletekről az alábbiakban nyújtok tájékoztatást az 
érdeklődő olvasóknak.

2016. december 7.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete első napi-

rendként Horváth Áronnak a Fölszállott a páva című népzenei és 
néptáncos tehetségkutató műsorban való munkája elismeréseként 
200.000 Ft összegnek megfelelő laptop vásárlását hagyta jóvá, 
melynek fedezetét a 2016. évi költségvetés terhére biztosította.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság által előterjesztett napirend ke-
retében döntöttek:

· a Jászfényszaru, Szabadság u. 5. szám alatti ingatlan átalakításához, 
bővítéséhez kapcsolódó „vendégszállás kialakítása” tárgyú köz-
beszerzés eljárás nyertes ajánlattevőjéről, mely szerint a kivite-
lezésre a Boros & Sánta Kft.-t jelölte ki az ajánlatában szereplő 
bruttó 32.797.186 Ft figyelembe vételével. 

· a belterületi utak 
(Vasvári Pál, Pe-
tőfi Sándor, Gó-
lya, Wesselényi 
Miklós) felújí-
tásának jóváha-
gyásáról, egyúttal 
kezdeményezték a 
közbeszerzési eljá-
rás megindítását, 
valamint kijelölték 
az ajánlattételre 
felkért vállalkozá-
sokat.

· Felülvizsgálták 
Jászfényszaru Vá-
ros Önkormány-
zat 2016. évi Köz-
beszerzési Tervét.

Rendeletet alkot-
tak az önkormányzat 
2016. évi költségve-
téséről szóló 5/2016. 
(II. 03.) sz. rendelet 
módosításáról.

Elfogadták a pénzügyi egyensúlyi helyzetről szóló tájékoztatót.
Jóváhagyták a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 

évi ellenőrzési tervét.
Rendeletben szabályozták az avar és hulladék égetésének helyi 

szabályait.
Elfogadták a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodába járásá-

hoz nyújtható támogatásról szóló rendelet hatályon kívül helyezé-
sére szóló előterjesztést.

Megnövelték a „Jászfényszaru útfelújítás járda felújítás, járdaépí-
tés, ezek tervezése, szükség szerinti engedélyeztetése” projekt pót-
munkái, és a vállalkozási díj értékét bruttó 1.970.405 Ft-tal. 

Az „Utánunk a közösség – Komplex telep-program Fényszarun” 
elnevezésű, TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0062 számú projekt 2017. 
évi fenntartási időszakához kapcsolódó feladatok ellátásához a 2017. 
évi költségvetés terhére 8.054.764 Ft forrás biztosításáról döntöttek.

Az ÉAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0002 számú, „Szociális város reha-
bi litáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért” című 
projekt keretében épített Szabadidőpark és Közösségi Ház 2017. 
évi üzemeltetésére 6.418.908 Ft-ot biztosítottak a város 2017. évi 
költségvetésének terhére.

Támogatták a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és 
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kód-
számú felhívásra kiírt pályázat benyújtását, valamint a projekt vég-
rehajtásához Pusztamonostor Község Önkormányzatával megkö-
tendő konzorciumi együttműködési megállapodást.

Jóváhagyták a 2017. évi mezőgazdasági startmunka program 35 
fős létszámmal történő indításához pályázat benyújtását, és a pá-
lyázati önerőként 578.061 Ft forrást biztosítottak a 2017. évi költ-
ségvetés terhére.

Elfogadták a közfoglalkoztatási startmunka programban állás-
hely engedélyezésére vonatkozó előterjesztést.

Az önkormányzatnál és annak intézményeiben megvalósuló közfog-
lalkoztatási programokban dolgozó 61 fő részére természetbeni 
juttatás fedezetére 610.000 Ft forrást biztosítottak a város 2016. 
évi költségvetéséből.

Módosították a Fiatal Romák Országos Szövetsége Jászfénysza-
rui Szervezete (FIROSZ) részére biztosított támogatás vonatkozásá-
ban a felhasználási és elszámolási határidőt.

A képviselő-testület engedélyezte a GAMESZ részére a 2016. év-
ben keletkezett többletbevétel felhasználását.

Jóváhagyták a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatalban az 
Otthonteremtési támogatási program végrehajtásához 1 fő állás-
hely betöltését.

Elfogadták a kará-
csonyi ajándékcso-
magok megvásár-
lásához szükséges 
fedezet biztosítását 
a 2016. évi költségve-
tésben.

Támogatták a 
KEHOP zöld áram 
termelő projekthez 
földterület vásárlá-
sára vonatkozó elő-
terjesztésben foglalt 
javaslatot.

Határozatot hoztak 
a Rimóczi kastély-
ban található Smart 
School további üze-
meltetésével kapcso-
latban 2017. január 
1-jétől a felmerülő 
költségek biztosítása 
tekintetében.

A vidékfejlesztési 
alapok pályázata-

iban való közreműködéshez szakértő tanácsadó alkalmazásának 
igénybevételét hagyta jóvá a testület.

A Mikulás városnéző kisvonat költségének 200.000 Ft összegű 
fedezetét a 2016. évi költségvetés terhére vállalták.

Keretösszeget különítettek el varrógép, vasalógép, valamint szá-
rítógépek beszerzésére, valamint anyagvásárlásra. 

A képviselő-testület a tervezett új 8 csoportos óvoda I. ütemének 
kivitelezési munkáival kapcsolatban felhatalmazta Győriné dr. Czeg-
lédi Márta polgármestert a Barakk Kft.-vel kötendő tervezői mű-
vezetésre vonatkozó szerződés aláírására, melyre 1.400 ezer forintot 
biztosított.

A Vadászházban megvalósítandó vizesblokk kialakításra és kút-
fúrás kivitelezésére 3.050.000 forint keretösszeget különítettek el.

Az önkormányzat tulajdonában lévő tölgyeserdőben elültetett fa-
csemeték védelme érdekében a vadhálós kerítés anyag- és építés 
költségei fedezeteként 1.223 ezer Ft-ot hagytak jóvá a 2016. évi 
költségvetésében. 

Az előterjesztésnek megfelelően elfogadták a Jászfényszaru Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkatervét.

Jóváhagyták a KEHOP pályázathoz kapcsolódó szakmai felada-
tok elvégzésére szóló megbízást.

A testület támogatta az egyes illetmények és tiszteletdíjak meg-
állapítására vonatkozó előterjesztésben foglalt javaslatokat, mely 
alapján módosították a rendeleteket.

(folytatás a 3. oldalon)

2016. december 14-én tartotta a testület évi utolsó ülését, mely előtt Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester köszöntötte a Trió TV nézőit, és elmondta 2017. évre szóló jókívánságait.

Fotó: Baranyi Anita
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 2. oldalról)
A képviselő-testület elismerte Győriné dr. Czeglédi Márta pol-

gármester 2016. év második felében végzett kimagasló munkáját 
és tevékenységét.

Jóváhagyták a téli akadálymentesítéssel, hó eltakarítási mun-
kákkal kapcsolatosan várható költségek előirányzatát, melyet a 
GAMESZ költségvetésében különítettek el.

A 2017. évi költségvetés terhére vállalták a 316/1 hrsz.-ú egyházi 
ingatlannak az önkormányzat számára történő átadásához kötődő 
telekalakítás költségét 488.900 Ft összegben. 

Zárt ülésen ingatlan adásvételhez történő hozzájárulás meg-
adásáról, vételre felajánlott ingatlanok településfejlesztési célból 
történő megvásárlásáról határoztak és felhatalmazták a polgár-
mestert az adásvételi szerződések megkötésére. Több felajánlott 
ingatlan vételét pedig elutasították.

Döntöttek a műszaki ellenőri tevékenységéről szóló szerződés, a 
közbeszerzési tanácsadói tevékenységéről szóló szerződés, a Trió-
Média Jászberény Kft. műsorszolgáltató tevékenységéről szóló 
szerződés, a kamerarendszer karbantartói tevékenység tárgyában 
kötött szerződés, a pénzügyi tanácsadói tevékenységéről szóló 
szerződés, az informatikusi tevékenység tárgyában kötött szerző-
dés, továbbá az intézményi és szünidei gyermekétkeztetés, vala-
mint a bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézményi étkeztetés 
tárgyában a VÁGÓ és Társa Bt.-vel kötött szerződés meghosszab-
bításáról, egyben felhatalmazták a polgármestert a szerződések 
módosítására.

Önkormányzati ingatlan nyilvános pályázat útján történő érté-
kesítésére hagytak jóvá pályázati felhívást, és felhatalmazást adtak a 
közzétételt követően beérkező ajánlatok értékelésére, és a legkedve-
zőbb ajánlattevővel a szerződés megkötésére.

Tulajdonosi hozzájárulást adtak a Jászfényszaru Városi Sport-
egyesület által építésre kerülő sportöltöző épület bővítéséhez, az 
élőfüves pálya felújításához és azt követően annak öt éves térítés-
mentes használatához.

A testület felhatalmazást adott a polgármesternek, hogy ajánlatot 
tegyen a Jászfényszaru Szabadság u. 1. szám alatti ingatlan telkének 
megvásárlására.

2016. december 14.
Döntöttek a TOP-3.2.1-15 számú önkormányzati épületek ener-

getikai korszerűsítése pályázat, előzetes közbeszerzését lebonyolí-
tó ajánlattevők kijelöléséről. 

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztésére kiírandó, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kód-
számú felhívásra támogatási kérelem és szakmai dokumentáció 

elkészítéséhez nyertes ajánlattevőként a JÁSZ-TÉR Kft.-t jelölte 
ki az ajánlatában szereplő bruttó 3.596.185 Ft figyelembe vételével, 
melyhez a 2017. évi költségvetésének terhére a forrást biztosítja.

Határozatot hoztak a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság jegyzett tőkéjének emeléséről és a társasági szerződésé-
nek módosításáról.

Megtárgyalták a Jászfényszaru Szennyvízelvezetési Agglomeráci-
ós Tárulás részéről pályázatban megszerzett vagyoni értékű jogok 
értékesítése tagönkormányzatok részére készített előterjesztést, és 
vállalták az önkormányzatra eső 2.305.871 Ft összeg megfizetését 
azon kikötéssel, hogy a társulás ezen összeget csak és kizárólag az ÁFA 
megfizetésére használhatja. Ezen összeget az önkormányzat a 2016. évi 
költségvetésének céltartalék előirányzata terhére biztosította.

A Jászfényszaru, Deák Ferenc út 3. szám alatti Egészségparkban 
keletkezett zaj csökkentésére irányuló, az előterjesztésben szereplő 
műszaki tartalmú beruházáshoz keret jelleggel 1.100.000 Ft-ot biz-
tosítottak a város 2016. évi költségvetéséből. A feladat végrehajtásával 
a GAMESZ-t bízták meg.

A képviselő-testület szükségesnek tartotta a kivitelezés alatt álló új 
óvoda építési területe lőszermentesítésének megrendelését és elfo-
gadta az ACRO-SAFE Zrt. 500.000 Ft +áfa ajánlatát.

Módosították a munkahelyteremtés támogatásáról szóló 
19/2015. (IX. 22.) számú önkormányzati rendeletet.

Döntöttek a helyi gazdasági és társadalmi igényeket szolgáló hu-
mánerőforrás fejlesztés feladatainak koordinálásával megbízott 1 
fő tovább foglalkoztatásáról, és az esélyegyenlőségi referensi díj 
fedezeti forrásainak biztosításáról.

Támogatták a helyi Értéktár és „mini levéltár” működtetését és a 
költségvetés terhére biztosították a költségek fedezetét.

Elfogadták az önkormányzati projektekhez kapcsolódó többlet-
bevételek felhasználására vonatkozó előirányzat átcsoportosítási 
határozati javaslatot.

Jóváhagyták az otthonteremtési támogatással és a CSOK-kal, va-
lamint a digitális oktatás bevezetésével összefüggő szakértői tevé-
kenységekkel kapcsolatosan 2017. január 1-től kötendő megbízá-
sokat, melyhez a költségvetésben biztosították a fedezetet.

Egyszeri 168.000 Ft-tal támogatták a jászberényi „Maci” Alapít-
ványi Óvodát.

Zárt ülésen személyzeti tárgykörben intézményvezetői illetmé-
nyeket állapítottak meg.

Továbbá módosították a thyssenkrupp Presta Hungary Kft.-
vel 2015. szeptember 27. napjával kötött támogatási szerződést, 
melynek aláírására felhatalmazták a polgármestert.

Dr. Voller Erika jegyző

Számos lehetőséget kínál az Idősek Klubja a kellemes időtöltésre.
Többek között szívesen elevenítik fel a régi hagyományokat – pl. csigatészta készítését –, és sakkozni is lehet. Fotó: Dávid Ildikó

Életképek az Idősek Klubjában
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Figyelemfelhívás

hulladékszállítás 2017 – tájékoztató

Tisztelt Jászfényszarui Lakosok!
Ezúton értesítem Önöket, hogy a Hatvan és Térsége Hulladékgaz-

dálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. által üze-
meltetett Jászfényszaru Újrahasználati Központ és Hulladékudvar 
NyITVATARTÁSI IDEJE megváltozott. 2017. január 1-től az aláb-
bi nyitva tartással fogadja a helyi lakosokat:

Hétfő:  ................................................................. 10.00 – 18.00
Kedd:  .................................................................. 08.00 – 16.00
Szerda:  ................................................................ 08.00 – 16.00
Csütörtök:  .......................................................... 10.00 – 18.00
Péntek:  ................................................................ 08.00 – 16.00
Szombat (havonta a 2. és 4. szombat):  .................. 08.00 – 12.00
Vasárnap:  ............................................................ szünnap
Ünnepnapokon a létesítmény nem üzemel!
Érdeklődni nyitvatartási időben személyesen a kezelő személyzettől lehet.

IGÉNyBEVÉTElI FElTÉTElEK:
A létesítmény szolgáltatásainak ingyenes igénybe vételére jogosultak 

azon Jászfényszarun lakóhellyel rendelkező magányszemélyek, akik 
hulladékszállítási szerződéssel rendelkeznek és hulladékszállítási 
díjhátralékuk nincsen. A létesítménybe történő beszállításkor a lakos 
kérésre köteles a lakcímkártyáját, az adókártyáját, és az adott névre 
szóló utolsó 2 negyedév hulladékszállítási díjának befizetését iga-
zoló szelvényt felmutatni.

A HUllADÉKUDVARBAN lEADHATÓ HUllADÉKOK
Nem veszélyes hulladékból ingatlanonként begyűjthető, átvehető 

hulladékok mennyisége:
· mennyiségi korlát nélkül az alábbi szelektíven gyűjtött hulladé-

kok: újságok, hullámpapír, csomagolópapír, karton, PET-palack, 
tiszta fólia, műanyag, tiszta műanyag tárgyak, öblös-, italos-, be-
főttes-, parfümös-, üdítős-, sörös- és egyéb üvegek, palackok, fém-
palackok, tiszta konzerves dobozok stb.;

· negyedévente 2 m3 mennyiségű zöldhulladék (növényi eredetű 
kerti hulladékok, falevelek, nyesedékek, darabolt gallyak – melyeket 
zsákokban vagy kötegelve, maximum 1 méter hosszúságú darabokban 
lehet leadni);

· félévente 1 m3 mennyiségű építési jellegű hulladék, sitt

 (mely veszélyes hulladék összetevőt nem tartalmazhat)
· negyedévente maximum 200 kg lomhulladék, települési szilárd 

hulladék (nagydarabos hulladék, bútorok, ruhák, egyéb nem elektro-
mos tárgyak, elektronikai hulladék, számítástechnikai hulladék, TV, 
telefon, elhasználódott háztartási gép, mosógép, hűtőgép stb.);

· évente 8 db gumiabroncs (maximum személyautó méretű);

Veszélyes hulladék esetén évente legfeljebb 100 kg mennyiségű
hulladék adható le (elemek, akkumulátorok, festékes dobozok, hajtógá-

zos palackok, olajos rongyok, fénycsövek stb.)

NEM lEADHATÓ HUllADÉKOK
· háztartási mennyiségnél több hulladék;
· összekevert hulladék, túlságosan szennyezett hulladék (pl.: földes 

vagy szermaradványos fólia); 
· robbanás-, fertőzés-
 és sugárveszélyes anyagok;
· vegyszerek;
· olyan hulladék, mely nem szerepel a létesítményre kiadott hatósá-

gi engedélyben (az engedély a hulladékudvaron megtekinthető).
A különböző fajtájú és anyagminőségű hulladékok egymással nem 

keveredhetnek, azok szétválogatása és a gyűjtőedénybe való helyezése 
az átadó lakos kötelessége! 

FElHÍVOM A FIGyElMET AZ ÚJRAHASZNÁlATI
FUNKCIÓRA: a még funkciójában hasznosítható (megunt, újabb 
miatt feleslegessé vált, helyhiány miatt feleslegessé vált) bútorokat, 
eszközöket, ruhákat is fogadja az udvar. Ezeket a rászorulók személyes 
megtekintés után ingyenesen igényelhetik.

Feltétele: Jászfényszarun lakóhellyel rendelkezik, magányszemély, 
hulladékszállítási szerződéssel rendelkezik, hulladékszállítási díjhátra-
léka nincsen).

Az igénylehető bútorokat, eszközöket, ruhákat szemrevételezni nyit-
vatartási időben a létesítményben lehet.

Az igénylés korlátozott: szerződött ingatlanonként évente 4 db kü-
lönálló bútor (vagy egy összetartozó szekrénysor), 3 db eszköz, 25 db 
ruhanemű igényelhető. Urbán Csaba

projektiroda munkatársa, környezetvédelmi és közbiztonsági
referens, Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

Tisztelt Lakosság!
Jászfényszaru települést érintő hulladék-

szállításról az alábbi tájékoztatást nyújtom a 
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 
által adott adatok alapján:

A hulladékot begyűjtő, elszállító és kezelő, 
mint kötelező közszolgáltatást ellátó továbbra 
is a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Kft., függetlenül attól, hogy törvényi válto-
zások következtében a hulladékszállítási díjat 
a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 
és Vagyonkezelő Zrt. részére fizetjük.
Hatvan és Térsége Kft. elérhetőségei:

Ügyfélfogadás két helyszínen lehetséges:
Székhely és telephely: Hulladékgazdálko-

dási komplexum, Hatvan, hrsz. 054/14. 
(32-es főúton Jászfényszaru felől Hatvannál 
az első körforgalomban Csány felé kell for-
dulni, s onnan kb.: 800-900 méterre talál-
ható bal oldalon).

Ügyfélfogadás munkanapokon: 9:00-14:30
Telefonszám: 37/340-402.
Ügyfélszolgálat: Hatvan, Szepes Béla u. 2. 
Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00-18.00 óra, 
 csütörtök: 8:00-16:00 óra

Telefonszám: 20/348-1764
E-mail: ugyfelszolgalat@hthk.hu
Szállítással, törött kukákkal, konténer ren-

deléssel kapcsolatosan az alábbi telefonszám 
hívható: 37/342-622.

További információ: www.hkft.hu

Az ügyfélszolgálat továbbra is felkereshető 
2017-ben is Jászfényszarun, a TRV Zrt. iro-
dájában (Szabadság tér 20. – Cserháti féle üz-
letház bejáratánál) havonta egy alkalommal, 
az alábbi napokon 12:00 – 16:00 óra között:

Ügyfélfogadás – 2017
Hónap Nap
Január  .......................................... 11.
Február  .......................................... 8.
Március .......................................... 8.
Április  .......................................... 12.
Május  .......................................... 10.
Június  .......................................... 14.
Július  ........................................... 12.
Augusztus  ...................................... 9.
Szeptember  .................................. 13.
Október  ....................................... 11.
November  ...................................... 8.
December  ....................................... –

A heti hulladékszállítás továbbra is minden 
hétfői napon történik. A hétfőre eső ünnep-
napokon is megtörténik a szállítás.

A szelektív hulladék elszállítása továbbra is 
minden második héten történik az alábbiak 
szerint.

Szelektív hulladékszállítás – 2017
Hónap Napok
Január  ............ 11. .........  25.
Február  ............ 8. .........  22.
Március ............ 8. .........  22.
Április  .............. 5. .........  19.
Május  .............. 3. .........  17.  ..........31.
Június  ............ 14. ..........28.
Július  ............. 12. .........  26.
Augusztus  ........ 9. .........  23.
Szeptember  ...... 6. .........  20.
Október  ........... 4. .........  18.
November  ........ 1. .........  15.  .........  29.
December  ...... 13. .........  27.

A jászfényszarui hulladékudvar 2017-ben 
megújult nyitva tartással várja a lakosokat.

Urbán Csaba projektiroda munkatársa,
környezetvédelmi és közbiztonsági referens

Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2017/1 5

(folytatás az 1. oldalról)
Természetesen számot kell vetnünk azzal, hogy a közel 6000 fős 

településünkön melyek azok a rendezvények, események, amelyek a 
lakosság különböző rétegeit megszólítják. Ebben rendkívül hasznosak 
az önkéntes munkát vállaló lakosok és civil szervezetek. 

Bízunk abban, hogy 2017 is olyan tartalommal telik meg, amely 
után úgy érzi Jászfényszaru, hogy az eredményekben gazdag boldog új 

év lesz és a fejlődés, a tágan értelmezett fenntartható fejlődés, – amely 
hangsúlyosan az életminőség javulását jelenti –, megvalósul. 

Szeretnénk, ha a lakosság továbbra is eljuttatná hozzánk észrevétele-
it, igényeit, építő javaslatait, e-mail-en, facebook-on, vagy a szerkesz-
tőség fogadóóráján.

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Az elmúlt hetek havazásai és a hóesést követően bekövetkezett, 
évek óta szokatlan és tartós hideg eredményeként télies közlekedési 
viszonyok uralkodnak a városban. A hóeltakarítás, síkosságmentesítés 
városunk minden lakójának feladatot adott. Hogyan is zajlik városi 
szinten a hóeltakarítás? A hó eltakarítását a város útjain, bel- és kül-
területein szerződött helyi vállalkozók végzik négy erőgéppel az előre 
egyeztetett területeken (több mint 35 km hosszon mellékutcák, to-
vábbá a fontosabb tanyai dűlőutak). A város rendelkezésére álló saját 
gépek és kézi munkaerő kezdik a közintézmények, parkolók, busz-
megállók, kerékpárút hómentesítését. A tisztítás után a közlekedési 
feltételek javítása érdekében az elmúlt két hétben eddig 10 tonnányi 
környezetbarát sót és sóval kevert érdesítő anyagot szórtunk ki (ez a 
mennyiség több, mint az elmúlt 3 évben felhasznált összesen) a ke-
reszteződésekre, gyűjtőutakra, kerékpárútra. Hagyományos útszóró 
sót nem alkalmazunk súlyos környezetkárosító hatásai (zöldfelületek 
károsodása, beton járdák és kocsifelhajtók rongálódása) miatt.

A következő napokban folytatjuk a síkosságmentesítést, kihasználva 
a kissé melegebb időjárást. Sok észrevétel érkezett a kerékpárút egyes 
szakaszainak állapota miatt. Sajnos a hóesést követő napon hótolás 
közben bekövetkezett komoly műszaki hiba miatt értékes napot vesz-
tett kistraktorunk, a következő napok hidege miatt a letaposott jeges 
hó napi sózása és érdesítése maradt lehetőségként. A járdákat takarító 
lakók szerencsére segítették itt is munkánkat, köszönet érte.

A munkát összesen kevesebb mint 30 ember végzi egyéb feladatai 
mellett. A hideg időszak több nem tervezett feladatot okozott ingat-
lanjainknál is (elfagyások, fűtési üzemzavarok elhárítása), de igyekez-
tünk a lehető legjobb eredményt elérni. Kérjük, hogy a következő 
napokban is segítsük egymást, ki-ki saját járdaszakasza tisztításával 
és közlekedés közben az egymás iránt tanúsított türelemmel, óvatos-
sággal.

Kép és szöveg: Zsámboki Sándor 
GAMESZ-igazgató

Boldog új évet!

hóeltakarítás

Sok szép emberi tett 
van a világon
Sok a módja, hogy segítsük az embert.
De, ha a véredet adod oda másoknak
Egyike ez a legeslegszebbiknek.”
 Mosonyi György

Kedves Embertársunk!
Szeretettel hívjuk és várjuk Önt is

legközelebbi véradásunkra
2017. február 16. csütörtök

13-16 óráig az Egészségházba.
Önzetlen segítségét előre is köszönjük!

Szeretettel várjuk a fiatalok jelentkezését is!
Kővágó Jánosné,

a Városi Vöröskereszt titkára

Véradás
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„a zene lelKI tÁplÁléK és semmI mÁssal nem pótolható…”
Kérdések ifjú büszkeségünkhöz, horváth Áron cimbalmoshoz

A család korábban Bagon lakott az anyai 
nagyszülőkkel együtt, majd Jászberénybe köl-
töztek az apai házba, onnan jöttek Jászfény-
szarura 2003-ban. A most hatodik osztályos 
Áron a zenével már kiskora óta foglalkozik az 
édesapja hatására. Első hangszere a dob lett, öt-
éves korában. Majd mikor első osztályos volt, 
Kocsisné Horti Monika, aki akkor testvérének, 
Eriknek volt osztályfőnöke, invitálta a Z faktor 
elnevezésű iskolai rendezvényre, hogy mutassa 
meg dobtudását. Itt találkozott Unger Balázs-
zsal, aki megkérte, hogy nézzen el egy cim-
balomórára, mivel úgy látta, ahhoz is volna 
tehetsége. Végül elment egy órára, megtetszett 
neki, és ott maradt. Első sikere a cimbalommal 
három éve volt az Országos Népzeni Versenyen, 
(amit az oktatási hivatal szervez három évente) 
itt korcsoportjában a második helyen végzett. 
Ez a verseny idén is megrendezésre kerül, ahol 

szintén indulni fog Áron. Az elmúlt években 
több fesztiválon és koncerten is fellépett már, 
például a Cimbalmos napon a Fonóban, ahol a 
cimbalom „keresztapjaként” ismert Ion Miuval 
is találkozhatott. Tavaly több alkalommal is 
szerepelt Cimbaliband koncerten (május Akvá-
rium Club, ősszel gödöllői nagy koncert, dec-
ember Tura).

Több hangszeren is játszik, a cimbalom mel-
lett gitározik, basszusgitározik, dobol, ha egy új 
hangszer akad a kezébe, azt előbb utóbb dalla-
mokra bírja. Immár második éve táncol az Ig-
licében, nagyon szeret olvasni, és szenvedélyesen 
gyűjt minden népzenéhez kapcsolódó könyvet, 
hangszert, hanganyagot. – Kérésemre mindezt 
az édesanya, Horváthné Katona Ágnes meséli 
el dióhéjban. 

Horvát Áronhoz több kérdést intéztünk, ifjú 
büszkeségünk válaszait az alábbiakban olvas-
hatják.

Az olvasók nevében is gratulálok az 
ország(ok)ra szóló sikeredhez! Alig egy hó-
napja a tévé előtt izgulhattunk érted. Mi tör-
tént azóta, kipihented-e magadat, változott-e 
valami az éltedben?

Először is köszönöm szépen mindenkinek, 
aki szurkolt nekem és szavazott rám! Külön 
szeretnék köszönetet mondani felkészítő ta-
náraimnak, Kocsisné Horti Monikának, 

Unger Balázsnak és Balogh Kálmánnak! 
Sikerült kipihennem magam. A Fölszállott a 
páva óta több felkérést is kaptam fellépések-
kel kapcsolatban. Ez az időszak megmutatta 
nekem azt, hogy amit csinálok, az maradan-
dó értéket hordoz ebben a mai modern világ-
ban is. Megéri azt a sok-sok időt, munkát, 
amit belefektetek.

Nyilatkozataidban beszéltél nehézségekről, 
amikkel szembe találja magát, aki közönség 
előtt szerepel. Miben nyilvánulnak meg ezek, 
hogyan tudsz, illetve hogyan tudtál úrrá len-
ni rajtuk?

Sok ember előtt szerepelni minden esetben 
nagy kihívás. Úgy a színpadra lépni, hogy 
tudom, a maximumot kell nyújtanom, mert 
aki eljön, hogy meghallgasson az megérdem-
li, hogy a legjobbat kapja. Ilyenkor le kell 
győzni a lámpalázat, ki kell zárni minden 
zavaró dolgot. Ez sokszor erőfeszítést igényel.

A Fölszállott a páva ideje alatt mi volt szá-
modra a legütősebb pillanat vagy történet, amit 
az újság olvasóival is szeretnél megosztani?

Sok kedves és szép pillanatot őrzök a mű-
sorból, nem is tudom, mit emelhetnék ki.

A Nagy Ferónál tett látogatás, a vele való 

találkozás és beszélgetés, az mindenképpen 
nagy élmény volt. De a Balogh Kálmánnal 
való közös gyakorlásokat is meg kell említe-
nem ezzel kapcsolatosan. 

Úgy tűnik, a hangszerek körében az „örök 
szerelem” számodra a cimbalom lesz. Egyetér-
tesz ezzel? Mi vonzott ebben a hangszerben? 
Sok rábeszélésbe került a tanárodnak, hogy 
tanuld ezt és mióta tanulsz rajta játszani?

Igen, mindenképpen a cimbalom lett-lesz 
a fő hangszerem, de a dob is megmaradt. A 
cimbalom mellett jazzdobobolást is szeretnék 
tanulni a Bartók Béla konzervatóriumban. A 
hangszer kialakítása, hangzása, megszólalta-
tása és a zenében való univerzális felhasznál-
hatósága fogott meg. Nem kellett nagyon rá-
beszélni, hogy tanuljam, első látásra végleges 
döntést hoztam ezzel a csodálatos hangszerrel 

kapcsolatban. Már 5 éve tanulom, és próbá-
lom megfejteni a benne rejlő titkokat.

Mivel tudod magadat rávenni, hogy 1 vagy 
2 óra elteltével is tovább gyakoroljál a hang-
szeren, ha a helyzet megkívánja?

A sok gyakorlás magában hordozza a fejlő-
dést, érdekes és jó megtapasztalni azt, ahogy 
napról napra változik egy-egy mű az ember 
keze alatt. Fejlődik, növekszik, aztán beérik. 
Változik az ember hangszerrel való kapcsola-
ta, kialakul egy összhang, mondhatni össze-
növünk a cimbalommal, finomul a technika, 
gyorsul a kéz, új dolgokat tanulok és fedezek 
fel. Ez elég hajtóerő minden esetben.

Hallottuk, zenekarban is játszol. Kikkel, 
hol, milyen hangszeren és milyen gyakran 
történik ez? Szeretnénk erről többet tudni.

Apukámmal van két közös zenekarunk. 
Az egyik a Komor Vizek. Ebben a zenekar-
ban mind a ketten gitározunk. Instrumen-
tális gitárzenét játszunk. A másik a Ruins of 
September. Ezzel a projekttel inkább kemé-
nyebb metált játszunk, szintén instrumentá-
lisan. Apu gitározik, én meg basszusgitáro-
zok. Ezek egyelőre még csak a Youtube-on 
hallgathatók.

Hogyan telik egy átlagos napod vagy heted, 
amikor nem kell versenyre készülni? Milyen 
dolgokkal szeretsz foglalkozni, amikor nem 
zenélsz vagy nincs tanulnivalód. Milyen hob-
bid van?

Ugyanúgy telik, mint a verseny előtt. Szin-
tén minden nap gyakorlok és tanulok. Mi-
kor nem zenélek, akkor általában népzenét 
hallgatok, könyveket olvasok a népzenéről, a 
magyar népi kultúra művelőiről és a népzenei 
zenekarokról. Hobbim a néptánc és a magyar 
népzenével kapcsolatos dolgokat, felvételeket 
összegyűjteni.

Mit kaptál ettől a versenytől zenei és emberi 
vonatkozásban? Tartod-e a kapcsolatot a fel-
készítő táborban megismert gyerekekkel, fel-
nőttekkel? Vannak-e terveitek a jövőt illetően?

(folytatás a 7. oldalon)

Horváth Áron

Jászsági dallamok a Felszállott a páva döntőjében Horváth Áron előadásában
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Kérdések ifjú büszkeségünkhöz, horváth Áron cimbalmoshoz
(folytatás a 6. oldalról)
A Pávában rengeteg tehetséges gyerek in-

dult, de csak kevesen értünk el a döntőig. 
Ez mindenképpen arra indít, hogy ne üljek a 
babérjaimon, hanem még keményebben dol-
gozzak a jövőbeli célokért. Csak az áldozatos, 
kemény munka terem jó gyümölcsöket. Fel-
nőttként is szeretnék népzenével foglalkozni, 
gyűjteni, oktatni, továbbadni, amit megta-
nultam a mesteremtől. A Pávában megismert 
gyerekekkel, felnőttekkel a Facebookon tar-

tom a kapcsolatot. A furulyás Bálint Robival 
nagyon jó barátok lettünk, vele nyáron is ta-
lálkozom majd a Csángó Fesztiválon. Tervem 
egy jó népzenekart összehozni és muzsikálni 
szerte az országban.

Mit jelent számodra a zene? Szórakoztat? 
Kihívás? És hogyan vélekedsz a népzene és a 
rock zene kapcsolatáról? Hogyan képzeled a 
jövődet „velük”?

Nekem a zene a mindenem. Ahogy Ko-
dály Zoltán mondta: „A zene lelki táplálék, 

és semmivel sem pótolható…” A zene egy-
általán nem kihívás számomra. Szerintem a 
népzene és a rock megállja egymás mellett a 
helyét. Példa rá a Napra zenekar, akik szin-
tén a kettő műfajt ötvözik a zenéjükben. 
Mindenféleképpen szeretném mind a ket-
tőt folytatni, de legfőbbképen a népzenét. 
Teljesüljön a kívánságod, és akkor nekünk is 
részünk lehet a semmivel sem pótolható lelki 
táplálékban.

Sugár Istvánné

Próbateremből az élő adásig
„Forog!” „És felvétel!” „Köszönjük, ez 

szuper volt, srácok, de most vegyük fel 
újra!” Többek között ezeket a mondatokat 
hallhatták a legtöbbet azok a jászfényszarui 
gyerekek, akiket a Fölszállott a páva részt-
vevőiként láthattunk 2016 novemberében 
és decemberében a tévé képernyőjén.

A Duna Televízió Fölszállott a páva tévés 
népzenei és néptánc tehetségkutató műsora 
az előző évek sikereit követően 2016-ban is 
versenyt hirdetett. A gyermek-vetélkedőre a 
néptánc, népzene területén jeleskedő álta-
lános iskolás, énekes, hangszeres, valamint 
táncos szólisták és együttesek jelentkezését 
várták. Városunkból arra érdemesnek találták 
a bírák Péter Szilárd és Havrán Bettina Iglice 
Gyermeknéptánc Együttesét (a jelenlegi Ig-

lice nagycsoportosait), hogy egészen a tévés 
vetélkedőid jusson. 

A legtöbb versenyhez hasonlóan, a Fölszál-
lott a páva jelentkezői is több fordulóban mé-
rettettek meg. Az ország számos pontján ren-
dezett selejtezők közül Iglicéseink Szarvasra 
voltak hivatalosak, ahol először találkoztak az 
MTVA munkatársaival. Az első, igazi tévés 
felvételek itt készültek.

Szarvast követően izgalommal teli időszak 
várt a táncosokra, hiszen figyelve a párhuza-
mos selejtezők pontszámait, mindenki abban 
reménykedett, hogy a jászfényszarui csapat 
meggyőzte a bírálóbizottságot a tévébe illő 
tánctudásáról. 

A válasz: igen! Júniusban ugyan ez még 
titok volt a nagyérdemű előtt, azonban a 
csoportvezetők, csoporttagok és szülők tud-
hatták, hogy ősszel a Duna műsorán fognak 
szerepelni városunk tehetségei. Így mindenki 
lázasan készült, csomagolt az utazásra, hiszen 
minden versenyzőt, akikkel találkozhattunk 
az őszi adások alatt, a Balatonra hívtak a szer-
vezők egy hatalmas, közös táborozásra. Ez a 
tábor nem csupán a műsorkészítőknek adott 
lehetőséget a háttéranyag elkészítésre, de 
nagyszerű alkalom volt arra, hogy a verseny-
zők megismerkedhessenek egymással, játssza-
nak, énekeljenek, táncoljanak, strandoljanak 
és bulizzanak egy hétig együtt.

A Szilágyi Zsolt és Szilágyiné Újlaki Ma-
rianna által mentorált tánccsoport tévés 

szereplését az első élő adás alatt követhettük 
figyelemmel. Számukra igazán fárasztó két 
nap volt ez: a csütörtöki, kora reggeli indu-
lást követően próba, fényképezkedés, tévés 
felvételek és interjúk készítése, újabb próba, 
valamint egésznapos készülődés várt a fiata-
lokra. A színpadra lépve kamerák garmadája 
kísérte minden léptüket, azonban ők már ah-
hoz addigra remekül hozzászoktak. A jászsági 
vásárokat bemutató produkció a tapsból és a 
hangzavarból ítélve a közönségnek tetszett, 
ám a zsűri másik csapatot küldött a közép-
döntőbe. Ennek ellenére a gyerekek az ered-
ményhirdetés után élményekkel telve érkez-
tek haza, ahol büszke szüleik már várták őket.

Jászfényszaru cimbalmos tehetsége, Hor-
váth Áron szintén résztvevője volt a Fölszál-
lott a páva 2016-os eseménysorozatának. 
Miután a zselízi területi válogatón maximá-
lis (70/70) pontot ért el produkciójával, ő is 
abban a balatonakarattyai táborban töltött el 
egy hetet, ahol az Iglicések mellett a zenészek, 
énekesek és táncosok készültek az élő adásra. 
Unger Balázs tanítványa és Balogh Kálmán 
mentoráltja több évvel ezelőtt először a do-
bok mögött mutatta meg ritmustehetségét, 
majd Balázs biztatására kezdett cimbalmoz-
ni. Az egyre biztosabbá váló technikai tudá-
sa és virtuóz játéka indította tanárát, Unger 
Balázst arra, hogy benevezze a gyermekpáva 
idei szériájába. (Áron a cimbalom mellett 
nem hagyott fel a dobtanulással sem, sőt 

édesapjával is gyakran zenél együtt: ilyenkor 
gitárral a nyakában remekel, és mindezek 
mellett marad ideje a tánctanulásra is az Igli-
ce Gyermeknéptánc Együttesben.)

A kitérő után kanyarodjunk vissza Áron pávás 
szerepléséhez, ahol cimbalomjátékát először a 
3. elődöntőben hallhattuk. Itt a zsűritől kapha-
tó maximális pontszámot elérve helyet szerzett 
magának a középdöntőben. Ezen a megméret-
tetésen a Selyemcsárdás akkordjai tették lehe-
tővé Áron számára, hogy nézői szavazatoktól 
és Sebő Ferenc biztatásától kísérve bejusson a 
döntőbe. „Jászsági dallamok játszi könnyedség-
gel” – akár ez is lehetett Áron mottója az utolsó 
erőpróbán, ahol talán a Nagy Ferótól kapott 
babos zokninak is köszönhetően megnyerte 
a „Hangszeres szólisták és zenekarok” kategó-
ria győztesének járó díjat: a pénznyeremény 
mellett 2017-ben ő képviseli Magyarországot 
Tajvanon, az ILAN Nemzetközi Népművészeti 
Fesztiválon. Horváth Boglárka

Jászfényszarui Gyermek néptánccsoport

Horváth Áron
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IsKolaI híreK
Bevettük a várat! siker egerben!

Nagy örömünkre iskolánk négy diákja is (Szerémi Fanni 7.c, Dombi 
Áron 8.a, Kurunczi Zoltán 8.a és Nyers Dániel 8.a) részt vehetett az egri 
Eventus Üzleti Művészeti Középiskola által meghirdetett XIII. Egri 
Csillagok rajzversenyen, melynek országos döntőjére 2017. január 14-
én került sor.

A többnapos rendezvény jó alkalom volt mindenki számára, nem-
csak a megmérettetésre, hanem az ismerkedésre és a kikapcsolódásra 

is, amit színes szakmai és kulturális programok tettek lehetővé. Köz-
tük volt egy megyei szintű kiállítás megtekintése, valamint több érde-
kes előadás is. A gyerekek és kísérőik kedvét a zord időjárás sem szegte, 
aktívan kivették részüket mindenből. 

A verseny hasonlóan zajlott, mint az első, „postázós” forduló. Gár-
donyi Géza mindenki által ismert Egri csillagok című regényéhez 
kapcsolódóan egy kiragadott jelenethez illusztráció készítése meg-
határozott idő alatt. Ez volt a kiindulási helyzet, mely annyiban volt 
komplexebb, hogy a kész munkáknak legalább három figurát meg 
kellett jeleníteniük. Végeredményképpen könyvborítókat terveztek 
a diákok, melyekhez az előzetesen elkészített rajzokat vették alapul. 
Itt ugye szükség volt a jó komponáló készségre és egyes betűtípusok 
megfelelő ismeretére is.

Diákjaink igen színvonalas munkát végeztek. Olyannyira, hogy 
Nyers Dániel elhozta az országos második helyet, melyre nagyon 
büszkék lehetünk! Nyereménye egy ajándékcsomag, mely többek kö-
zött tartalmazta az elismerő oklevelét, illetve egy hordozható hangszó-
rót is. De ami még fontosabb, hogy ezzel az eredménnyel az esetleges 
felvételi eljárás egy része alól is mentesülhet.

A fényszarui nebulók tehát ügyes várvédőknek bizonyultak, ismé-
telten. Reményeim szerint maradandó élmény volt számukra, mely 
még jobban ösztönzi őket a szakmában való további tevékenykedésre.

Kép és szöveg: Bugyi István József

rövid hírek

Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány újra adományozott az iskolai
és gyermekkönyvtárnak. Íme az adományból vásárolt könyvek.

Köszönjük a tanulók nevében is. · Baliné Bazsó Mária

Játékos feladatokkal emlékeztünk iskolánk védőszentjére, Szent 
Margitra a január 18-át megelőző napokban. Az iskolarádióban köz-
zétett felhívás alapján minden osztály évfolyamonként különböző fel-
adatokat tartalmazó borítékot vehetett át, amit osztályfőnöki órán kel-
lett megoldaniuk. Az elkészült feladatokat a kijelölt paravánra kitéve 
január 18-án kész kiállítással emlékezhettünk Szent Margitra. A 4. év-
folyam kirakót kapott, az 5. évfolyam verset írt, a 6. évfolyam kiállítást 
készített, a 7. évfolyam egérrágta szöveget egészített ki, és összeállította 
Szent Margit jelmondatát, a 8. évfolyam pedig dalt írt, amit a rádió-
ban elő is adott. Köszönjük a változatos feladatokat és a lebonyolítást 
dr. Kocsisné Horti Monikának és Botkáné Sárközi Ildikónak.

Kotánné Kovács Tímea

Kurunczi Zoltán, Nyers Dániel, Dombi Áron

Nyers Dániel alkotása Szerémi Fanni munkája
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IsKolaI híreK
szent miklós utóda: a mikulás

A Mikulás az idén is sok gyermekhez elment, és ajándékokat tett a 
kis cipőkbe. A templomba is ellátogatott Szent Miklós püspök utóda, 
és oda várta a gyermekeket december 4-én. A 2. c osztály tanulói: 
Barna Ádám, Bense Zsaklin, Berze Anett Lili, Dombi Tekla, Dugo-
nics Dorina, Fehér Zsanett, Házi Patrik, Kiss Péter, Kovács Dorina és 

Török Réka kis műsorral köszöntötték az oda érkező Mikulás bácsit, 
aki megdicsérte a versmondókat, és kiosztotta az ajándékokat minden 
gyermeknek. Szent Miklós utóda arra kért mindenkit, hogy jó legyen, 
és ígéretet tett arra, hogy jövőre újra eljön!

Szöveg: Hornyák Péterné · Kép: Pető István

„eljöttünk, hirdetjük…
Jézus születését!”

A betlehemezés a karácsonyhoz kötődő magyar népszokás. Az idén a 
6.c osztály néhány tanulójával elevenítettük fel ezt a szép régi szokást. 
Három fiú pásztornak, három lány pedig angyalnak öltözve játszotta 
el a Jézus születéséről szóló bibliai történetet, majd átadták ajándéka-
ikat, jókívánságaikat. Ezután a háziak megvendégelték őket. Az idő-
sekben még régi emlékeket is idéztek: egy bácsi egészen meghatódva 
mondta, hogy milyen örömet okoztak neki, mert gyermekkora bet-
lehemezése jutott az eszébe. Az örömhírt: Jézus születését mindenhol 
örömmel és szeretettel fogadták!

Kép és szöveg: Hornyák Péterné

Idősek karácsonya

Hagyomány már, hogy a DÖK segítségével az idős embereknek 
meglepetést okozunk. A meghitt hangulatú esemény célja, hogy azok 
a nyugdíjasok is jól érezzék magukat, akik egyedül ünnepelnek. Bár a 
családot, az elveszett szeretteinket nem lehet pótolni, egy ilyen családi-
as rendezvény, ha rövid időre is, de hozzájárulhat ahhoz, hogy szeretet-
ben, közösségben ünnepeljenek a magányos nyugdíjasok is.

Ajándékunk egy általunk készített asztali mécses volt, aminek az 
elkészítésében segítettek délutánonként decemberben Bakó Ber-
nadett 6. a, Balázs léna 6. b, Mészáros Hanna 6. c, Nagy Dominik 
6. c, Penczner Tamás 6. c és Víg Hanna 6. c osztályos tanulók. Az 
anyagi támogatást a DÖK biztosította.

Az osztályommal, a 6. c-vel mézeskalácsot sütöttünk még, a 6. 
b osztályosak is osztályfőnökükkel, Polatschekné Rimóczi Melin-

dával is készítettek süteményt az idős embereknek karitatív tevé-
kenységként. 

December 21-én délután a 6. osztályosakkal, és az énekkarosakkal 
mentünk az idősek otthonába, ahol a műsorban 6. c osztályosak a 
betlehemes játékot adták elő, felkészítő tanáruk Hornyák Péterné, 
a 6.b osztályosak versekkel színesítették a műsort, felkészítőjük 
Polatschekné Rimóczi Melinda volt. A műsor koronája az énekka-
rosak karácsonyi énekei voltak, akiket dr. Kocsisné Horti Monika 
készített fel. Ezt követően az idős lakóknak átadták a gyerekek az 
ajándékokat.

Jó volt látni a megajándékozottak örömét!
Jó egészséget, tartalmas, boldog életet kívánunk minden idős ember-

társunknak. Szöveg és kép: Tóth Sándorné
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IsKolaI híreK
Karácsonyi projekthét az első évfolyamon

Karácsony a keresztény kultúra legjelentősebb ünnepe, Jézus 
születésnapja. Hagyományosan december 24-én állítjuk fel a kará-
csonyfát és ezen az estén ajándékozzuk meg egymást. Az ajándékozás 
szokásának eredete a napkeleti bölcsek történetére vezethető vissza, 
akik a csecsemő Jézusnak ajándékokkal hódoltak Betlehemben. Ka-
rácsony megünneplése a kereszténység terjedésével az egész világon 
elterjedt.

Az ünnep előtt az advent a reményteli várakozás ideje, a Szenteste 
meg maga a megvalósult csoda, a Megváltó születésének napja. Mária, 
Józsefnek a názáreti ácsnak a jegyese volt, Mária gyermeket fogant 
a Szentlélek erejéből. József és Mária a judeai Betlehembe ment, és 
mert szállást nem kaptak, Mária egy jászolban hozta világra gyerme-
két, megszületett a Megváltó. A napkeleti bölcsek jelet kaptak Jézus 
érkezéséről és felkeresték a szent családot, hogy hódolatukat fejezték 
ki az Isten fiának. 

Az elsős gyerekek nagy lelkesedéssel vetették magukat az ünnepi ké-
szülődésbe. A két osztály közös és egyéni ötletekkel kapcsolódott be a 
programokba, amik mosolyt csaltak a kis szemekre.

Az adventi készülődés jegyében felnőttek segítségével adventi koszo-
rút készíthettek az érdeklődők. Minden adventi gyertya meggyújtá-
sa után az iskolában hétfőnként hallhattak a gyerekek adventről és 

meghallgathattak egy szép, tanulságos történetet a tanító nénik és a 
hitoktató segítségével. Ezt mindig közös énekkel zártuk. A karácsonyi 
készülődésben segítségünkre voltak a Teaház dolgozói, akik szívesen 
fogadták a kis gyerekeket és segít-
ségükkel sok szép dísz is felkerül-
hetett a karácsonyfákra.

Az utolsó napok egyikén finom 
illat lengte be az iskola épüle-
tét, mert a szorgalmas kis kezek 
tömegesen gyártották a mézes-
kalácsot. Majd az elmaradhatat-
lan kóstolás következett, ahol a 
gyerekek megállapították, hogy 
fantasztikus lett! Szülőkkel is ké-
szítettünk gyermekeik képével 
karácsonyi díszt a fára, de a kis 
csengős dísz sem maradhatott 
el. Próbáltuk a karácsonyi han-
gulatot belopni a tanítási órákba 
is. Voltak karácsonyi történetek, 
énekek, és a matematikaórán sza-
loncukor számlálás.

Utolsó nap (december 21-én) a lelki napon láthattuk a Betleheme-
zést is, minden osztály meghitten tudta megünnepelni a saját kis kará-
csonyát, amit megédesített a kapott szaloncukor és az elmaradhatatlan 
bejgli. Hazafelé menet pedig kiszámoltuk, hogy már csak hármat kell 
aludni…

„Karácsony nem az ész, hanem a szív ünnepe.
 És a szív érzi, hogy azok is ott állnak veled a karácsonyfa körül, akiket 

a szemeddel nem látsz…” (Müller Péter)

Szöveg: Fáczán Izabella
Képek: Lajkóné Tanczikó Tünde és Hortiné Tóth Éva

tiéd ez a dal…
Az adventi készület után végre újra elérkezett a Szent este, Jézus 

születésnapja, amely minden ember számára különleges nap! A gye-
rekek egész évben talán ezt az ünnepet várják legnagyobb izgalom-
mal. Gyerekek és felnőttek ilyenkor megéreznek valamit abból a 
túlcsorduló szeretetből, amivel Isten ajándékoz meg minket. Ennek 
az ajándékosztó szeretetnek volt megnyilvánulása az éjféli szentmise 
előtt felcsendülő dalok és versek füzére és a pásztorjáték. Sok jóakaratú 
ember összefogásából valósult meg ez az „ajándék”, mely legelőször is 

Jézus születésnapját volt hivatott köszönteni és örömet vinni minden-
ki szívébe. A városi kórus, templomi énekkar, iskolánk pedagógusai, 
a gyerekek kamarakórusa, a 7. évfolyam diákjai együtt készültek az 
ünnepre, és reméljük, akik hallották, megéreztek valamit abból, amit 
Isten megtestesülése jelent a világ számára! Hálásan köszönöm min-
den közreműködőnek és segítőnek áldozatos munkáját! Mindent Is-
ten Nagyobb Dicsőségére! MIND!

-K. H. M.-
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óVodaI híreK
decemberben bármi megtörténhet

Az esztendő utolsó hónapját körül lengi a szépség, a csoda, a lélek 
gazdagodása és a misztikum. Mi is így éltük meg ezeket a napokat, 
együtt szeretetben, vidámságban, közösen a Szivárvány óvodában. 
Mire elérkezett advent ideje, az óvodánk már ünneplőben állt. Kívül 
szikrázó égők, világító Mikulás bácsi a szánkóján hirdették: itt valami 
készülődik! Bent szépséges téli dekorációk, kézműves alkotások, ünne-
pi fények, halk zene fogadta minden nap a gyerekeinket és szüleiket. 
Délelőttönként finom mézeskalács és sülő fahéjas alma illata szállt a 
levegőben. A különleges történések pedig egymást követték. A mű-
velődési házban megnéztük a kis Hableány meséjét, amely színházi 
előadás már hagyományosan az önkormányzat mikulás-ajándéka a 
kicsiknek. Majd követte ezt egy aranyos bábelőadás, amit a Palánta 
Bábegyüttestől kaptunk ajándékba és meséjükben a kis Jézus születése 
is megelevenedett.

Mikulás napján az óvó nénik átváltoztak erdei állatokká, hóember-
ré és annyira várták már a Mikulás bácsit, hogy tényleg betoppant 
közénk, a gyerekek legnagyobb ámulatára, Finomságokkal teli, piros 
csomagok és gyönyörű új játékok lapultak a puttonyában. Mivel nem 
esett a hó, hát Mikulás-vonattal érkezett, ami olyan csodás volt, hogy 
olyant csak a mesékben láthatnak az emberek. Az egész óvoda gyere-
ke, óvó nénije belefért és városnézésre indult. A mozdonyvezető bá-
csi hangos dudálással tudatta Jászfényszaru lakóival, hogy a Mikulás 
megérkezett, mert a Szivárvány óvodában minden gyerek jó volt egész 
évben.

A természet nagy varázslata volt a Borbála napján vízbe tett cseresz-
nyefaág és a Luca napján elvetett búza. A szemünk előtt cseperedett 
a zöld búzaszár az elvetett magokból, csak locsolni kellett. A cseresz-
nyeágon duzzadtak napról napra a rügyek és egy hétvége után arra 
mentünk oviba, hogy szépséges kis virágok nyíltak az ágainkon. Tehát 
jó termésünk lesz az idén és a lányaink is időben férjet találnak majd. 

A Pillangó csoportos gyerekek lucázni indultak végig az óvodán, éne-
kelve. Mesés történetükben megelevenedtek a Luca napjához fűződő 
hagyományok, babonák. énekek, rigmusok. Az óvó nénik pásztornak 
öltözve kántálni indultak és köztük az Öreg igen viccesnek bizonyult, 
mindent félreértett, félrehallott.

Barkácsoltunk a családnak karácsonyi ajándékot, verseltünk, da-
loltunk, vetítettünk. A mesék az adventi koszorún lobogó gyertyák 
fényénél hangzottak el, majd közösen fújtuk el a lángot, minden nap 
közelebb kerülve a karácsonyhoz. Az adventi naptárunkban pedig, 
minden gyerek számára kis ajándék lapult, amit egy titkos angyalka 
készített oda. Nagy várakozással és izgalommal néztük, melyik nap, 
kinek a jele van rajta az ajándékon.

Aztán kaptunk olyan ajándék-meglepetéseket is, amelyek nem tit-
kosak voltak, de annál jobban örültünk nekik. Egyik délelőttre egy 
hóemberke pöffeszkedett a bejárat előtt, őt Melinda óvó néni készítet-
te és helyezte oda. Másik nap Réz Bertike mamája, Czeglédi Gabika 
egy sudár fenyőfát hozott nekünk, hogy még szebb legyen az óvodánk 
bejárata. A kis Katicák szalmadíszekkel varázsoltak belőle karácsonyfát.

Két volt óvodásunk, akik mára már maguk is szülők – Kovács Ju-
ditka és Vitányi Szabolcs – egy nagy láda gyönyörű, piros almával 
állítottak be hozzánk, ami szintén nagy öröm és meglepetés volt 
mindannyiunknak. A Teaház Idősek Klubjában pedig olyan diós-
mákos bejglit sütöttek a meghívott óvodásainknak, hogy nem is volt 
tésztája, csak mese-finom töltelékből állt.

Minden nap történt valami különös, meghitt, varázslatos csoda, 
amit még szebbé tett, hogy közösen éltük meg, várva a karácsony eljö-
vetelét, amit ezután mindannyian családunk körében ünnepelhettük.

Ugye, elhiszik most már nekünk, hogy decemberben bármi meg-
történhet?

Szakaliné Hesz Katalin

December 13-a Luca napja a naptárban. 
Minden évben ezen a napon hagyománya-
inkhoz híven felelevenítjük a Luca-napi szo-
kásokat a Napsugár oviban.

Ebben az évben a Méhecske csoport kap-
ta ezt a szép feladatot, amire a gyerekekkel 
együtt nagy örömmel és várakozással készül-
tünk. Gyűjtöttük a jelmezeket, Luca-búzát 
vetettünk, sokat beszélgettünk arról, hogy 
miért is ünnepeljük meg Luca napját.

Lucáztunk az oviban, majd Luca-napi mű-
sorunkkal megörvendeztettük a Városháza és 
a GAMESZ dolgozóit, majd az Idősek Ott-
honának lakóit. Mindenütt nagy szeretettel 
fogadták a gyerekeket. Jókívánságainkat el-
mondva örömmel tértünk vissza az óvodá-
ba. Hisszük, hogy ezzel is a hagyományok 
tiszteletére, kultúránk megőrzésére neveljük 
a gyerekeket.

Dobákné Jánosné Kati óvó néni

luca luca kitty-kotty…

Luca búza · Fotó: Dobák Jánosné

Műsor az oviban
Fotó: Dobák Ágota Zsuzsa

Indulás a Városházára
Fotó: Dobák Jánosné
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óVodaI híreK
„luca panna megy a kútra,
piros rózsát hint az útra”

lucázás a szivárvány óvodában

A karácsonyi ünnepkörhöz tartozik a lucázás. Hagyományainkhoz 
híven most is a legnagyobbak, a Pillangó csoportos gyerekek járták 
végig a csoportokat. Rövid jelenettel ismertették meg a Luca-naphoz 
kötődő hagyományokat, szokásokat. Jókívánságaikat mondókázva, 
rigmusokkal mondták el.

Kép és szöveg: Földvári Edit

Ismét eltelt negyed év, megújult óvodánk galériája, mely az óvodá-
ba érkezőknek nyújt bepillantást az adott témában. Kolléganőmtől, 
Zsuzsi óvó nénitől hosszú idő után én vettem át a stafétabotot és pró-
báltam kitalálni olyan témát, amely nem csak új, hanem aktuális is. 
A régi játékokra esett a választásom, később jöttem rá, hogy nem is 
olyan egyszerű feladatra vállalkoztam. Kevés olyan személyt találtam, 
aki nagy becsben tartja a múltat, és talált helyet garázsban, pincében 
ezeknek a játékoknak, melyek számunkra felidézték a múltat. Ilyen 
személyek voltak anyukámon kívül Kis-Balog Judit, Sinkovics János-
né, Dobák Jánosné és óvodánk padlása – ezúton is köszönöm segít-
ségüket. Sikerült kiállítani egy 47 éves macit, 40 éves babát, legalább 
30 éves holdjárót és sok más érdekességet. Óvodánk összes gyermeke 
bepillantást nyerhetett a diavetítő által vetített film varázsába, minő-
ségébe. Megnézhették hogyan készül az üveggolyó, melyet utána ki is 
próbálhattak. Szemléltettem régi fotókon, hogy szüleink-nagyszüleink 
idejében milyen eszközökkel játszottak bent és kint a gyerekek. Aztán 
Timi óvó néni és néhány Süni csoportos kislány segítségével megnéz-
hettük, hogy a hulahopp karikával, egy hosszú gumival és a buborék-
fújóval is milyen jó mókát lehet csinálni. Felhívtam a figyelmüket, 
hogy karácsonyi ajándéknak nem feltétlenül a legdrágább játék az, 
amivel a legjobbat lehet játszani. Majd közös tánccal zártuk a dél-
előttöt. Hangulatos kis időutazást tettünk a játékoknak köszönhetően!

Kép és szöveg: Sinkovics – Gebura Katalin

A gyerekek örömére a tél megmutatta legszebbik arcát. Végre hava-
zott. Jutott belőle bőven a Szivárvány Óvoda udvarába is. Lehet hó-
ember építeni, csúszkálni, szánkózni. Földvári Edit

téli galérianyitó a napsugár óvodában

Végre hó!

A SZIVÁRVÁNy ÓVODA

2017. február 11-én,
szombaton délután 3-tól este 6 -ig

rendezi farsangi mulatságát
a művelődési házban.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

„Itt a farsang áll a bál…”
A NAPSUGÁR ÓVODA FARSANGI BÁlJÁRA

Szeretettel meghívunk Mindenkit
a Napsugár Óvoda farsangi báljára,
2017. 02. 04-én, du. 16-19 óráig,

melyet a Művelődési Házban tartunk.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a farsangon

a gyerekek, óvó nénik és dajka nénik.

meghívó
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óVodaI híreK
Rendhagyó karácsonyi műsorral kedveskedett

a napsugár óvoda süni csoportja
„Áldott, minden ember áldott,
ünnep minden nap!
Gyógyír, ajándék az élet, minden pillanat.
Ünnepre hív a lét, kínálja mindenét,
Fényében ébredünk, fényben élhetünk
Minden drága napján.”
 (Isten pénze musical)

Nagy izgalommal készült a nagycsoport 
apraja-nagyja a karácsonyi meglepetés mű-
sorra az óvodában, hiszen: „Jobb adni, mint 
kapni!”

A gyerekekkel közösen elterveztük, hogy 
egy kicsit szakítunk a hagyományokkal, s 
jelenlegi érdeklődési körükhöz, életkori sa-
játosságaikhoz igazodva, megpróbálunk egy 
zenés-táncos, látványos produkcióval hango-
lódni a szeretet ünnepére… 

„Egyszer volt, hol nem volt,
Volt egyszer egy régi december, 
Amikor nagy pelyhekben hullott a hó,
És a Mikulás manói szorgalmasan segítettek
Szétosztani az ajándékokat
a gyermekeknek…”
 (Főmanó köszöntője)

Közös ötletünk alapján a fiúk a Mikulás 
manóinak a bőrébe bújtak, a kislányok pe-
dig táncoló, fehér hópelyhekké változtak… 
Szebbnél szebb zeneszámokkal és mutatós 
eszközökkel igyekeztünk színesebbé tenni a 
mozgalmas, „kosztümös” előadást.

A hópelyhek tánca meghatóvá, varázslato-
san téli hangulatúvá, a manók ajándékdobo-
zos huncutkodása pedig játékossá, mesesze-
rűvé varázsolta az óvoda ünnepi légkörét.

Táncos játékunkkal – hagyományainkhoz 
hűen – szerettünk volna minél több embert 
megörvendeztetni a környezetünkben. Ezért 
nemcsak az óvodánkban szerepeltünk, ha-
nem városunk önkormányzatánál és az Idő-

sek Gondozási Központjában is tiszteletünket 
tettük. Természetesen a gyerekek szüleinek is 
szeretettel ajánlottuk a kis műsorunkat.

Mindenhol nagy örömmel fogadtak ben-
nünket, s a „csodáért” cserébe nagy tapssal 
és ajándékokkal halmozták el a gyermekeket, 
amit ezúton is nagyon köszönünk! A leg-

hálásabbak mégis az idősek voltak, akiknek 
csillogó szemében azt láthattuk, hogy sike-
rült felidéznünk a régi decembereket, amikor 
még ők is gyermeki izgalommal várták az év 
legcsodálatosabb ünnepét, a karácsonyt.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a kedves 
szülőknek a gyermekek jelmezének elkészíté-
sében nyújtott segítségét! Azt kívánjuk, hogy 
legyen még sok, hasonlóan szép karácsonyi 
műsoruk az iskolában is, amivel emlékezetes-
sé tehetik legszebb gyermekéveiket!

Kovácsné Papp Andrea

órakiállítás a szivárvány óvoda pillangó csoportjában
A januárt új témával kezdtük a Pillangó 

csoportban. A gyerekek eddig már megis-
merkedtek az év, az évszakok fogalmával, fel 

tudják sorolni a hónapokat, a hét napjait és 
cselekvésekhez kötik a napszakokat is. Így ju-
tottunk el oda, hogy ideje megtanulni, mikor 

mit is mutat az óra. A számlapon eligazodni 
azonban nem is olyan egyszerű dolog. Fel 
kell ismerni a számok képét, tudni kell, mi 
a dolga a kis- és nagymutatónak. Ezt legjob-
ban játékkal és közvetlen tapasztalatok útján 
lehet elsajátítani, amelyben a gyermekek nem 
passzív megfigyelők, hanem aktív cselekvők. 
A Pillangó csoportosok szívesen játszották 
el, hogy ők maguk az óra számai és mutatói. 
Papírtányérból készítettünk saját gyártású 
órát, amelyet mindenki saját ötlete és kedve 
szerint díszített ki. Közös gyűjtőmunkával 
sok-sok különféle időmérőt hoztak otthonról 
a gyerekek, a színes karóráktól elkezdve a fali 
kakukkos óráig. A sokféle óra megmozgatta 
a gyerekek fantáziáját, szívesen nézegették, 
találgatták melyik mire való, megvizsgálták 
a szerkezetét. A legkülönlegesebb órát daj-
ka nénink, Bőtiné Marika hozta el, amely a 
nagypapája 110 éves zsebórája volt. Pénteken 
órakiállítást rendeztünk, amelyre meghívtuk 
az óvoda többi csoportját is, hogy velük is 
megosszuk ezt az élményt.

Szarka Gáborné Judit óvó néniFotó: Petrezselyemné Rimóczi Anett

Fotó: Baranyi Anita
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ludas matyi – a kis színjátszók bemutatója
2016. december 12-én a Kisiskola színház-

terme megtelt a kis „napsugarasok”, azaz a 
művészeti iskola színjáték tanszakos gyerme-
keinek érdeklődő családtagjaival.

Szénási Sándor, Székely Márk, Berze Anna 
és Forró Máté versmondásával kezdődött el 
a kis karácsonyi bemutató. Máté saját versét 
adta elő, nagy sikert aratva.

Ezen az estén Kovács Tímea rendezésében 
18 kis színjátszó mutatta be nekünk Fazekas 
Mihály ismert történetét, a Ludas Matyit 
(Tasnádi István író átdolgozott szövegével).

A november, december hónapokban város-
unkban tomboló betegségek következtében 
– amelyek a szereplőket sem kerülték el – az 
előadás nem volt teljesen kész állapotban, de 
úgy gondolom, a gyerekek megtettek min-
dent, hogy az egyébként is elfogult szülők és 
rokonok nagyszerűen szórakozzanak.

A jelenetenként változó szereposztásnak 
köszönhetően több Ludas Matyit, Döbrögit, 
ludat és mesélőt is láthattunk, de az állandó 
kellékek (kalap, zakó) segítették a nézőt, ki 
játssza éppen a libát, az uraságot vagy Matyit. 

A szereplők nagy segítségére volt Horváth 
Levente, aki nagybőgőn játszott hangeffek-
tekkel tett hangsúlyosabbá egy-egy mozza-
natot. Kocsisné Horti Monika segítette az 
ugyancsak gyerekekből álló kórus munkáját, 
ezzel is színesebbé téve az előadást.

Szülőként büszkeség tölti el az embert, ami-
kor látja a színpadon gyermekét, s így volt 
ezen a napon minden kis színjátszó anyukája 
és apukája. Színjátszóként pedig nagyszerű 
érzés azt látni, hogyan fejlődnek évről évre 
ezek az apróságok, hogyan lesznek egyre ma-
gabiztosabbak a színpadon, hogyan változik a 

testükkel történő kifejezés, s hogyan birkóz-
nak meg egyre könnyebben az egyre neheze-
dő feladatokkal.

A sikeres bemutatót követően a szülők ál-
tal készített finomságokból varázsolt büfé-
nél falatozhatott mindenki. S akkor jött egy 
meglepetés. Timike egy játékkal készült. Né-
hány felnőtt színjátszó köré 4-5 gyerekszín-
játszó csoportosult, s egy-egy gyermekdalt 
kellett előadnunk különböző stílusokban. A 
gyerekek itt tapasztalhatták meg, milyen az, 
amikor 5 perc alatt kell, néhány instrukció 
alapján, 1-2 perces produkciót színpadra állí-
tani, improvizálni. Az izgalom és a lelkesedés 
meghozta gyümölcsét, minden csapat egyedit 

alkotott. Nagyokat kacagtunk és jól éreztük 
magunkat, gyerekek és felnőttek egyaránt.

Kedves Szülők! Remélem, érzik, milyen jó 
egy közösséghez tartozni, mennyire felemelő 
látni az egyre ügyesedő csemetéiket a színpa-
don, akik miközben alkotnak, tapasztalnak, 
tanulnak, személyiségük is fejlődik.

Kedves Gyerekek! Örülök, hogy részese le-
hettem ennek az estének.

(A gyerekek ezzel a darabbal neveznek a 
XXVI. Weöres Sándor Országos Gyermekszín-
játszó Találkozóra.)

Magyar Krisztina
SZIBAKÖ titkár

Fotó: Glonczi Rudolf

Adventi Kávéház – A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
karácsonyi rendezvényén jártunk

„A várakozás és a szeretet, e két szó, melyről 
az advent és a karácsony eredetileg szól, felté-
telez egy olyan emberi erényt, amely mindkét 
szó alapfeltétele is egyben: ez pedig a türelem 
és az abból fakadó megértés.

A Szeretet hamisítatlan jellemzője hogy 
ad, ad és megint csak ad. Hogy oszt és nem 
fél attól, hogy Neki nem marad. A Szeretet 
minden egyes megnyilvánulásával tanítani 
akar bennünket, hogy törvényei nem Földi 
törvények. Hogy nem leszünk kevesebbek, 
ha megosztjuk azt, amink van. Sőt! Növeke-

désünk és fejlődésünk kulcsa az adni tudás. 
A megosztásra való készség. Most 2016 ad-
ventjében sincs ez másképp. Törekedjünk hát 
arra, hogy várakozásunk ne öncélú legyen. 
Hogy mindaz, amit jelenlététől kapunk, élő 
vízként tovább folyjék belőlünk, és mások 
épülését, javát, örömét szolgálja. Ez az advent 
igazi haszna, ez karácsony valódi értelme.”– E 
gondolatokkal nyitotta meg Kovács Béláné 
Pető Magdolna 2016. december 18-án az im-
már sokéves hagyománnyal rendelkező Ad-
venti Kávéházat a Városháza dísztermében.

Az ünnepi műsort ezúttal a Jászberényi 
Palotásy János Zeneiskola virtuóz diákjai és 
kiváló tanárai adták. Felcsendültek klasszi kus 
zeneszerzők zongorára, hegedűre, cselló ra, 
gitárra és trombitára írt művei maradandó 
élményt nyújtva a hallgatóságnak. A népfő-
iskolai társaság rendezvénye a Petőfi Műve-
lődési Ház és Könyvtár valamint a IV. Béla 
Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola partneri közreműködésével va-
lósult meg.

Szöveg: Sugár Istvánné · Fotó: Pető István
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50 éves a ház – Jubileumi teadélután a művelődési házban

 /Menyhárt Péter
 Születésnapi köszöntő című verséből/

Fél évszázad: kimondani is sok azt az időt, amikor Jászfényszarun új 
művelődési ház avatására készültek. Megalapozva ezzel egy új telepü-
lésközpont kialakítását, áruház, takarékszövetkezet, posta, általános is-
kola, valamennyi emeletes épület, a „városiasodás” szimbólumai. Nagy 

várakozás előzte meg a 
művelődési ház avatását, 
hiszen a régi kultúrház 
is nagyon népszerű volt, 
sok színházi előadással, 
csoportokkal. A régi in-
tézményből az újba való 
áttelepülést Lengyel Bol-
dizsár, az akkori igazgató 
és felesége Évike, mint a 
könyvtár vezetője irányí-
totta. Sokan és lelkesen 
segítettek nekik.

Ezeket az időket fel-
elevenítve nyitotta meg 
Bordásné Kovács Katalin 
jelenlegi igazgató a mun-

katársak számára szervezett teadélutánt. Sokan elfogadták a meghívást, 
és örömmel osztották meg emlékeiket a többiekkel. A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asz-
szony és dr. Voller Erika jegyző asszony. 

Megemlékeztünk azokról is, akik már nem lehettek közöttünk: Su-
gár István és Hesz Ernő két kiváló, a művészetek iránt elkötelezett 
igazgatóról. Már az ő idejükben is rendszeresek voltak a színházi elő-
adások, hangversenyek, könnyűzenei előadóestek, őket követve elő-
ször könyvtárosként, majd művelődési ház igazgatóként én is igyekez-
tem megőrizni minden jó kezdeményezést, és támogatni a megújuló 
színjátszó mozgalmat, amatőr művészeti csoportokat (Fortuna és Golf 
együttes). Kiállításokat, pódiumesteket szerveztünk, kapcsolódtunk az 
akkor már terjedő nyitott ház mozgalomhoz. Akkor a fiatalok szinte 
minden szabad idejüket az intézményben töltötték. 

Lassan azonban komoly konkurenciává vált a televízió, és új szórakoz-
tatási formák jelentek meg. Nagyon népszerű lett a diszkó. Csáki Zsolt 
és Szabó László ezt a korszakot, a 80/90-es éveket elevenítették fel.

A jelenlévők szinte mindegyik korszakhoz tudtak egy-egy kedves, 
nevezetes pillanatot felidézni. A további munkához sok sikert és jó 
egészséget kívántak a jelenlegi munkatársaknak.

Hogy mi történt 50 év alatt? A kedves, humoros emlékek mellett a 
kisebb, nagyobb nehézségek is felelevenedtek. És sok mindenre választ 
kaptunk, hogy mi miért van ma úgy, ahogyan.

A felnőtt könyvtárat Lengyel Boldizsárnét követően Csillik Zsu-
zsanna, Jónás Jánosné, Kiss Mária, Sugár Istvánné és Bujdosó Katalin 
vezette.

A két intézmény 2013. április 22-től már nemcsak egy épületben, 
hanem összevont intézményként működik tovább.

Sokan dolgoztak a közművelődésben és a könyvtárügyben, sok szak-
mailag elkötelezett ember. A két szakma helyzete sosem volt könnyű, 
sosem fizették meg, ko-
moly elköteleződés kellett 
ahhoz, hogy az ember a 
pályán maradjon. Ez ma 
is igaz. Viszont aki valaha 
dolgozott eme intézmény 
falai között, tudja, egy-
egy rendezvény, egy-egy 
könyvkölcsönzés sokszor 
pénzzel megfizethetetlen 

dolgokat ad. Életre szóló élményeket, helyi kötődést, közösséget, ku-
darcot, melyből lehet tanulni, egy jó könyvet a megfelelő pillanatban, 
az olvasás szeretetének különleges megnyilvánulásait.

50 év megannyi apró pillanatbuborék, színes emlékkép, ami még 
sokáig velünk marad.

Kívánok ennek az intézménynek még legalább 50 évet! Az itt dolgo-
zóknak pedig azt, hogy váljanak valóra nagyszabású álmaik, melyekkel 
közösségeket hívnak életre, helyben ápolják a kultúrát vagy segítenek 
eligazodni a Gutenberg-galaxisban, netán a világháló millió informá-
ciója közt. Nagyné Kiss Mária egykori igazgató

Fotó: Nagy Ildikó

Bordásné Kovács Katalin igazgató

Az ünnepi torta

Valamennyiünk számára gyermekkorunk maradandó emléke a 
farsangi jelmez viselése. A felnőttek több mint fele ma is szívesen 
beöltözne farsangkor, de tízből mindössze egy teszi meg ténylegesen.

Az elmúlt évben több olyan jelzés is érkezett, hogy szívesen részt 
vennének egy ilyen jellegű rendezvényen, melynek eredményeként 
Baranyi Anita, Tóth Norbert, Szabó László gondolt egy merészet, 
hogy hivatalosan is útjára indítsa az első jászfényszarui maszkabált, 

felelevenítve a régi időket, magunk mögött hagyva a dolgos hétköz-
napok nyűgét-baját.

Játsszunk bátran, felnőtt mivoltunkat hátrahagyva 2017. február 
11-én (20 órától) a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban. 
A részvétel regisztrációhoz kötötten ingyenes. A jó hangulatot Jáger 
János és barátai, valamint a Golf együttes biztosítja. A belépő csak 
egy jelmez, amit magunkon viselünk.

Az intézmény dolgozóinak kutatása alapján, jelen tudomásunk sze-
rint 1966 és 2016 között az alábbi személyek dolgoztak a művelődési 
ház épületében a közművelődésért:

Lengyel Boldizsár, Lengyel Boldizsárné, Sugár István, Hesz 
Ernő, Sugár Istvánné, Liziczai Józsefné, Bognár Lajosné, Nagyné 
Kiss Mária, Réz Gabriella, Bujáki Sándor, Heinrich Tamás, Nagy-
né Faragó Mária, Kiss Sándorné, Oláhné Molnár Anna, Tamus 
Angéla, Kovács László, Zsámboki Zsolt, Nagy Gábor, Sugár Ju-
dit, Csáki Zsolt, Szabó László, Pető László, Kohári András, Urbán 
Éva, Tóth Tibor, Farkas Kristóf Vince, Cserháti Antalné, Kiss P. 
János, Pethes Béláné, Paulovics Ferencné, Lukácsiné Vadász Erzsé-
bet, Bordásné Kovács Katalin, Bujdosó Katalin, Nagy Ildikó, Tóth 
Sándorné, Szűcs Istvánné, Palásthy Pál és Dávid Ildikó. Az épület 
átadásakor Kolozs János volt a település tanácselnöke.

Maszkabál felnőtteknek, először Jászfényszarun!

A meghívottak egy csoportja

„Volt-Lesz,
ennyi és nem több.
Ha megállunk egy pillanatra
számot vetni,
vissza és előrenézni,

nincs jelen,
két idő van:
Volt-Lesz
ennyi és nem több.”
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híreK Innen, onnan
országos versmondó sikerek

Különféle programok
az Idősek Klubjában

Karácsonyi ünnepség

Új bemutató és vendégszereplések

December 19-én szervezte az Amenca – Velünk Európába szervezet 
országos roma szavalóversenyét az impozáns enteriőrrel rendelkező 
budapesti idegennyelvi könyvtárban. Szerte az országból érkezetek a 
tehetséges versmondók, prózamondók, énekesek. Városunkat Székely 
Márk és Szénási Sándor képviselte az országos döntőn, mindjárt el is 
hozva kategóriájukban az 1. és 2. helyet és az értékes díjakat. A szép 
teljesítmény mögött heti rendszeres, sok-sok órás felkészülés, szorga-
lom áll, amelyhez nagy segítség a szülők támogató, megerősítő biztatá-
sa, odafigyelése, melyet ezúton is köszönök! Büszke vagyok a tehetsé-
ges, kitartó fiatalok munkájára, melyre továbbra is szükség lesz, hiszen 
a többi versmondó körös gyermekkel készülünk a szolnoki Megavers 9 
televíziós tehetségkutató versenyre. Aki érez magában erőt és szívesen 
mond verset, szeretettel várom!

Bordásné Kovács Katalin felkészítő tanár

Felelevenítjük a régi hagyományokat, 
például csigatésztát készítettünk és sak-
kozni is szoktak az időseink. Továbbá 
igény szerint vércukrot és vérnyomást is 
mérünk.

Kép és szöveg:
Dávid Ildikó

2016. december 16-án (pénteken) tartotta az Őszirózsa Nyugdíjas-
klub karácsonyi ünnepségét a művelődési házban.

Kép és szöveg: Dávid Ildikó

A december 3-i Fogathajtó bálon új jelenetekkel mutatkozott be a 
Fortuna Együttes. Káposztáné Bordás Erzsébet, Czibolya Gábor, Kun 
Zsolt Gábor és Földvári Edit a Társbérlet, Boda Andorné és Varga 
Gáborné pedig Juliska és Mariska című kabaréjeleneteket adták elő 
Kovács Tímea rendezésében. 

November 26-án a Háry János kalandjaival ismerkedett a jászárok-
szállási közönség, január 20-án pedig a Finito előadásnak tapsoltak 
lelkesen Tóalmáson a magyar kultúra napját ünneplők. A csoport leg-
közelebb február 5-én, vasárnap 15 órakor lép fel Jászapátin, ahol a 
Háry János kalandjait játsszák.  Katinka

Petőfi bérlet következő előadása
a JÁSZAPÁTI SZÍNJÁTSZÓKÖR BEMUTATÓJA:

HyPPOlIT, A lAKÁJ
zenés bohózat három részben

Zágon István színdarabjából és Nóti Károly filmforgatókönyvéből
A betétdalok zenéjét szerezte:

Eisemann Mihály, DeFries Károly és Márkus Alfréd
A betétdalok szövegét írták:

Harmath Imre, Füredi Imre, Kellér Dezső, Mihály István, 
Szécsény Mihály, Szilágyi lászló és Zágon István

A JÁSZFÉNySZARUI MŰVElŐDÉSI HÁZBAN

2017. február 25-én 17 órai kezdettel

Szereplők:
Hyppolit  ...................................  Molnár Rózsa
Schneider Mátyás  ......................  Kökény Gábor

Aranka a felesége  .......................  Kiss Jánosné
Terka a lányuk  ..........................  Kovács Klaudia
Nagy András  .............................  Budai István
Makács Csaba  ...........................  Ádám János
Makács főtanácsos .....................  Szabari Ferenc
Mimi lokáltáncosnő  ..................  Budainé Nagy Piroska
Julcsa  ........................................  Kökény Gáborné
Tóbiás  .......................................  Kiss János
A dalokat betanította,   BAlOGH JÓZSEF
és zongorán kísér:  .....................  zongoraművész
Súgó:  .........................................  Andrásiné Miklós Julianna
...................................................  Deli Zoltánné, Orosz Ferencné
Technika:  ..................................  Vincze Róbert
Rendezte:  ..................................  KÖKÉNy GÁBOR

Belépődíj: 1.000 és 1.500 Ft
Jegyek elővételben kaphatók a közönségszerve-

zőknél és a művelődési házban!
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Mikulás ajándék. December 5-én a művelődési ház Mikulása a Kis 
Hableány gyermekszínházi előadásával kedveskedett a jászfényszarui 
és a pusztamonostori gyerekeknek. Miként a Mikulás puttonya tele 
volt ajándékokkal, úgy telt meg a művelődési ház színházterme gyere-
kekkel és a gyerekek örömével. Palásthy Pál

2016. 12. 01-én a III. Jászkarajenői Dalos Találkozón lépett fel a 
Fehér Akác Népdalkör.

Kép és szöveg: Dávid Ildikó

teltházas óévbúcsúztató családias hangulatban

Innen, onnan...

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete együtt-
működve Vágó Tibor üzemeltetővel a Régi 
Kaszinó étterem és kávézó nagytermében 
2016. december 28-án teltházas óévbú-
csúztató zenés programot szervezett. Az 
esthez a szellemi táplálékot ingyenesen a 
FÉBE, a vacsorát egy pohár pezsgővel ön-
költségen a Vágó és Társa Bt. biztosította.

A FÉBE elnöke köszöntötte a jelenlévőket, 
elmondta, az elnökségi tagok többsége úgy 
döntött, hogy ha szerényebb keretek között 
is az elmúlt kétévi hagyományt tovább viszi, 
így harmadik alkalommal szervezte meg az 
Óévbúcsúztatót. A program 90 perces élő 
zenés műsorral folytatódott. A műsorveze-
tő szerepét is betöltve elsőként Pető Martin 
és Szalkári Réka „művészpalánták” – Szabó 
Krisztina énekművész tanítványai – műsorát 
jelentette be. Szalkári Rékát Pető Martin zon-
gorán kísérte. A 20-30-as évek slágerei után 
a hetvenes, nyolcvanas évek népszerű dalaiig 
13 számot énekelt. Martin saját magát kísér-
ve három slágert adott elő. Az alkalomhoz 
illő dalok közül néhány ízelítőként: Kellene 
ma éjjel egy kis haccáré, haccacáré…, Pá, kis 
aranyom…!, Különös szilveszter, Pedro kocs-
májában és a Most kéne abbahagyni számmal 
búcsúztak a közönségtől. A további jó hangu-
lat fokozásáról a Jászdózsán elő Kóródi Anikó 
operaénekes gondoskodott. A Macskák című 
musicalből, Kálmán Imre és Lehár Ferenc 
operettjeiből adott elő népszerű dalokat. 

A sok-sok taps után Győri János Bertalan 
alpolgármester pohárköszöntőjében szólt 
a 2016. év legfontosabb eseményéről, a 
Thyssenkrupp gyárépítéséről Jászfényszarun, 
a 2017. év fő feladataként az új óvoda átadá-
sát említette meg. Ezt követően jó étvággyal 
fogyasztottuk az étterem konyháján készült 
sok-sok meleg és hideg ételt és többféle süte-
ményt. Köszönjük Fekete Károly és Hornyák 
Péter munkáját és Vágó Tibor és munkatár-
sainak színvonalas, tartalmas vendéglátását.

Tóth Tibor · Fotó: Glonczi Rudolf

Koccintás az óév és az új év tiszteletére

Kóródi Anikó énekel Szalkári Réka és Pető Martin
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tematikus napok – két délután a gilmore lányokkal

születésnapi ajándékként verses Cd-bemutató

nosztalgiavetítés a Városi értéktárban

„Most van egy olyan érzésem, mint akkor 
volt. (…) Amikor minden olyan tökéletesen 
szép, hogy máris szomorú vagy, amiért ez 
nem tarthat örökké.”

November végén újraindult sokunk ked-
vence, a Szívek szállodája sorozat. Egyik fő-
szereplője, Rory nagy könyvbarát.  A sorozat-
ban sok klasszikus könyv és kortárs alkotás 
jelenik meg, ezáltal vonzóvá téve az olvasást. 
Ebből az apropóból szervezett a városi könyv-
tár tematikus hétvégét 2016. november 18-
19-én.

A program könyvvásárral indult már pén-
teken. Majd kvízzel, játékokkal, apró meg-
lepetésekkel és „aukcióval” vártuk a kedves 
érdeklődőket szombaton. Kávézással egy-
bekötött beszélgetésben eszmét cseréltünk 
kinek melyik rész, karakter a legkedvesebb, 
miért szerette anno a sorozatot? A játék során 
végigvittük a 7 évad legfontosabb pillanata-
it, történéseit, poénjait. A programot közös 
filmnézéssel (első évad, első epizód) és pizzá-
zással zártuk. Remek hangulat volt, nevetés, 
izgalom, közös összenézés, mi könyvtárosok 
úgy érezzük, megérte a hosszas, de annál 
örömtelibb készülődés.

Kísérleti jelleggel próbálkoztunk ezzel a 
programmal. 2017-ben is szeretnénk hason-
ló, tematikus napokat tartani, ahol az olvas-
mányélményt tovább lehet gondolni, fokoz-
ni. A film- és sorozatgyártás sok-sok remek 
könyvet megfilmesít, több esetben kiválóan 
valósítja meg a könyvbe foglaltakat. Úgy 
érezzük ezen a vonalon érdemes elindulni, 
plusz élményekkel gazdagítva az olvasókat, 
közösségi élménnyé formálni a magányos te-
vékenységet.

Nem titkolt szándékunk a fiatal felnőtt kor-
osztály bevonása. A kövezkező tematikus nap 
témája az Outlander – Az idegen című könyv 
lesz. Nagy Ildikó könyvtáros

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Ézsiás 
lászló előadásában – 70. születésnapja al-
kalmából – az általa írt és más költők verseit 
tartalmazó CD-t ad ki. 

A Vers a szívemben, szívem a versben cí-
met viselő lemez ünnepélyes bemutatására 
2017. február 10-én (pénteken) 17 órakor 
a Városháza dísztermében kerül sor, mely-
re szeretettel várjuk a verseket szerető ér-
deklődőket.

A 76 perces CD-n 27 vers hallható, ebből 
15 vers saját költemény, míg 12 egy-egy köl-
tő verse. A lemezen elhangzik többek között 
a szerzőtől a jászokról, a szülőföldről szóló 
három, az Édesanyának emléket állító négy 
vers, két szerelmet felidéző költemény, meg-
emlékezik két tanáráról, Hesz Ernőről és Kiss 
Józsefről. Gyásznap címmel Göncz Árpádra 
is emlékezik. Három vak költő, valamint 
Grecsó Krisztián, József Attila, Juhász Gyula, 
Nagy László, Petőfi Sándor, Vörösmarty Mi-
hály, Zelk Zoltán egy-egy verse is felkerült a 
CD-re. 

A bemutató alkalmából a lemezről néhány 
verset élőben is meghallgathatnak a jelenlé-
vők. Az est vendége Grecsó Krisztián József 
Attila-díjas költő, író. A bemutatón közre-
működnek Szabó Krisztina énekművész és 
Magyar Csaba zongoraművész. 

A lemezkiadás költségének nagy részét tá-
mogatók biztosították. A felvétel hangmér-
nöke Bayer Sándor volt, a grafikai munkát a 
Koppány Desing végezte. A nyomdai mun-
kálatok és a lemeznyomás a VTCD Videoton 
Kompaktlemez-gyártó Kft. Székesfehérvári 
gyárában készült. 

A bemutató után a jelenlévők 1.200 Ft-os 
áron a CD-t megvásárolhatják. 

Tóth Tibor
Fotó: A CD borítójának előlapja

(Koppány Desing)

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a Városi Értéktárban november-
től márciusig kéthetente hétfői napokon (emlékezve, hogy hajda-
nán ezen a napon a televízióban adásszünet volt) nosztalgiavetítést 
tart. A jászfényszarui eseményeken, rendezvényeken anno felvett 
videoszalagok digitalizálásával lehetővé vált, hogy felidézzük telepü-
lésünk fontosabb kulturális és egyéb eseményeit. A vetítéseken való 
részvételre a Városi Értéktár (Szentcsalád tér 12.) közösségi helyisége 
ad lehetőséget.  

VETÍTÉSI NAPOK:
2017. február 6-án 17 órakor
Az II. Iskolai jótékonysági bál (1997. január) műsorának vetítése
2017. február 20-án 17 órakor
A FÉBE III. Jótékonysági műsoros est és bál (1996. február) műso-

rának vetítése
2017. március 6-án 17 órakor
A FÉBE IV. Jótékonysági műsoros est és bál (1997. február) műso-

rának vetítése

Nézzük meg, éljük át újból, ismerjünk magunkra, nosztalgiáz-
zunk együtt egy tea mellett a település történelmének egy pilla-
natáról. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket. Tóth Tibor · Fotó: Dobák Viktor
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a Vasút-tanyai iskola öregdiákjainak találkozója

A Vasút-tanyai iskolában a tanítás 1927 
őszén kezdődött el, melynek ez évben lesz 90. 
évfordulója. Az utolsó alsó tagozatos iskolai év 
1969/70-es tanévben volt, ekkor szűnt meg itt 
a tanítás. A jubileum kapcsán Csajkás Lajos 
(Jászágó), Demény Józsefné Pethes Rozália 
(Pusztamonostor), Langó Tiborné Horváth 
Judit, Pál László (Jászárokszállás), Zsámboki 
Ferencné Rácz Katalin, Tóth Tibor kezdemé-
nyezték, illetve közreműködnek a Vasút-tanyai 
iskola öregdiákok találkozójának megszervezé-
sében. A Fényszaruiak Baráti Egyesülete fel-
vállalta a találkozó koordinálását.

A találkozót Jászfényszarun a Régi Ka-
szinó étteremben (Dózsa Gy. út 1.) 2017. 
március 25-én (szombaton) délután 14 
órakor tartjuk meg. 

A találkozó programja: 13 óra 30 perctől 
gyülekezés az étterem előtti parkban a Ta-
nítók emlékművénél. 14 órakor Tóth Tibor 
az emlékműnél szól az elhunyt tanítókról, 
majd a szervezők a jelenlévők nevében a ta-

lapzatra koszorút helyeznek el. Ezt követően 
az étteremben rövid bemutatkozással, emlé-
kek felidézésével veszi kezdetét a találkozó, 
melyre szeretettel várjuk dr. Borbényi Zol-
tánné Bodnár Klára (Jászberény), Mészáros 
Tivadar, Nagy Lászlóné Sztolykov Erzsébet 
(Kecskemét) tanítóinkat. A közös háromfo-
gásos estebédre (leves, főétel, sütemény) 17 
óra 30 perckor kerül sor. 

A találkozó kapcsán a Városi Értéktárban 
található iratokból és iskolai képekből kiál-
lítás lesz az étterem presszó részén. Kérjük 
diáktársainkat, hogy régi tárgyi emlékekeiket 
és fényképeiket hozzák magukkal. Az öreg-
diákok találkozójára hozzátartozót is szívesen 
fogadunk. 

A találkozón a délutáni beszélgetéshez 
üdítő, ásványvíz, pogácsa biztosítása és az 
estebéd költsége 2.500 Ft/fő.

Kérünk minden Jászfényszarun elő, de a 
Vasút-tanyai iskolába járt öregdiákot, hogy a 
felhívásról az elszármazott, máshol élő hoz-

zátartozóit, barátait, ismerőseit értesítse, tá-
jékoztassa.

A szervezők kérik, hogy március 16-ig 
náluk vagy toth_tibor@freemail.hu, a +36-
57/422-871 telefon, a +36-30/337-3336 
mobilszámon jelezzék részvételi szándéku-
kat. A részvételi díjat, 2.500 Ft/fő a szerve-
zőknek vagy Jászfényszarun a Városi Érték-
tárban (Szentcsalád tér 12.) Tóth Tibornak 
fizethetik be. A részvételi díjat a nem helyben 
lakók jászfényszarui hozzátartozó útján is el-
juttathatják a szervezőknek vagy a Fényszaru-
iak Baráti Egyesülete 69500149-10382075 
bankszámlájára átutalhatják, postai csekken 
az egyesület nevére Jászfényszaru, Szent Ist-
ván út 1. címre is feladhatják. 

Bízunk benne, mindenki tudomást szerez 
az összejövetelről, hogy még egyszer együtt 
örülhetnénk egymásnak és emlékeznénk 
azokra is, akik már nem lehetnek közöttünk.

Jelentkezz, gyere, várunk!
Tóth Tibor

Az utóbbi két hónapban magánszemélyek-
től igen értékes dokumentumokat, fotókat, 

képeslapokat kapott a Városi Értéktár, melyet 
ezúton is köszönünk. 

Kiss Tibor (Dózsa Gy. út 10.) FÉBE tagunk 
szüleinek dokumentum- és fotóhagyatéka 
igen értékes az utókor száma. A tőle kapott 
Jászfényszarut ábrázoló képeslapot (e képes-
lap az ország legnagyobb, sárospataki képes-
lapgyűjteményében sem szerepel) választot-
tuk a hónap értéktári érdekességének.

A kép a mai főtér egy részét ábrázolja, a 
postabélyegző alapján 1922. október 31-én 
adták postára „Vigyázó Manczika úrleánynak 
Jászfényszaru”. A képeslap minden bizonnyal 
1920 előtt készült, a Fogyasztási Szövetkezet 
kiadása, mely a hátlapon szerepel. 

Balról az első ház a Kalocsai hentes háza, 
melynek helyén épült a ma is meglévő Ri-
móczi-kastély. A második épület a Bencze-
féle ház, amely 2012-ben lebontásra került, 
helyén most IV. Béla király szobra áll. 

A képeslap eredetiben a Városi Értéktárban 
megnézhető.

Tóth Tibor
Fotó: Városi Értéktár achívuma

FÉBE
JÓTÉKONySÁGI

MŰSOROS EST ÉS BÁl

FEBRUÁR 18-ÁN 18 ÓRAKOR
a helyi művelődési házban
(színvonalas zenés műsor,

háromfogásos vacsora, élőzenés bál,
tombolasorsolás, bálszépe választás) 
tartandó rendezvényünkre szeretettel 

várjuk kedves tagjainkat, érdeklődőket. 

A részletes program a www.febe.hu 
honlapon vagy https://www.facebook.
com/fenyszaruiak.baratiegyesulete/ 

közösségi oldalon olvasható.

a hónap értéktári érdekessége: régi jászfényszarui képeslap

Az 1961-ben készült fotón Fónagy László tanár felső tagozatos diákjai láthatók,
köztük két találkozót szervező tanuló is, így bal oldalt második sor első diákja

Csajkás Lajos, mögötte Rácz Katalin (Zsámboki Ferencné) látható
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Karácsony mindenkinek!

Újévi koncert

a muzsika hullámhosszán

December 10-én a hagyományokhoz híven 
a városi karácsonyi ünnepségen a Szociális, 
Egészségügyi, Idős- és Vallásügyi Bizottság 
elnöke, Lovászné Török Magdolna köszön-
tötte az 50-60 éves házassági évfordulóju-
kat ünneplő párokat, majd Görbe Jánosné 
Amálka vehette át közösségi munkájáért a 
Lehel kürt díjat. Az önkormányzat külön 
megajándékozta egy laptoppal a Fölszállott 
a páva műsor győztesét, Horváth Áront, aki 
cimbalomjátékával kápráztatta el a közönsé-
get. A szórakoztató nóta és operett műsort 
zsúfolásig megtelt nézőtér fogadta szeretettel.

Katinka

Jászfényszaru Város Önkormányzata nyol-
cadik alkalommal rendezte meg az év nyi-
tányaként az újévi koncertet. A rendezvény 
létrehozásával az volt a cél, hogy a városban 
dolgozó vagy már nyugdíjas köztisztviselők, 
közalkalmazottak, pedagógusok az önkor-
mányzat által alapított kitüntetések birto-
kosai, civilszervezetek és közösségek vezetői, 
akik sokat tettek, tesznek a településért az itt 
élőkért jutalmul, köszönetképpen, „az újév 
hajnalán” egy színvonalas kulturális élmény-
ben legyen részük. A meghívottakon kívül 
szerény belépő díj ellenében bárki részese 
lehet, lehetett a koncertnek. A cél ebben az 
évben is megvalósult a művelődési ház veze-
tése színvonalas műsor lekötésével lepte meg 
a közönséget.

A koncert kezdése előtt Győriné dr. Czeg-
lédi Márta polgármester rövid köszöntőjében 
kívánt Jászfényszaru lakosságának sikerek-
ben, eredményekben gazdag újesztendőt. A 
térség országgyűlési képviselője Pócs János és 
kedves felesége is megtisztelte a rendezvényt, 
virágcsokorral köszöntötte a polgármester 

asszonyt, aki elmondta a 2017 évben is szá-
mít a képviselő úr segítő együttműködésére a 
település további fejlesztéséhez. 

A műsor szerkesztői Gonda László és Szabó 
Krisztina pedig gondoskodott a műsorszá-
mok sokszínűségéről. A koncert sztár ven-
dége Kállay Bori színésznő, szoprán énekes, 
érdemes művész, az Interoperett társulatnak 
alapító tagja volt. További fellépők Balczó 
Péter operaénekes, tenor, a Magyar Állami 
Operaház és az ADAGIO Együttes tagja 
valamit Szabó Krisztina énekművész voltak. 
A 19 fős Minaret kamarazenekar szóló szá-
mai, illetve művészeket kísérő tevékenysége 
is kiemelkedő volt. Báder Ernő hegedőmű-
vész, Gonda László zongora kíséretével ma-
gas színvonalon, virtuózan adta elő a Monti 
csárdást és Dinicu Pacsirtáját. A 11 számot 
tartalmazó első részben ki kell emelni az el-
hangzás sorrendjében Puccini: Tosca imáját, 
melyet Szabó Krisztina adott elő. Ábrahám 
Pál: Viktória című operettből Nem forog már 
a Dorozsmán az öreg szélmalom dalt Kállay 
Bori énekelte nagy sikerrel.

Az első részt igazi csemege zárta Verdi: Tra-
viata – Pezsgő áriát tercben a három énekes 
együtt énekelte. A második részben szintén 
11 melódia csendült fel köztük Balczó Péter 
O sole mio dala kápráztatta el a jelenlévő-
ket. A Time to say goodby Szabó Krisztina 
– Balczó Péter kettős vitte sikerre. Szabó 
Krisztinát új oldaláról is megismerhette a kö-
zönség két Szenes Iván slágerrel lepte meg a 
közönséget a Maga rég nem lesz a világon és 
a Félteni kell dalokkal. Balczó Péter Kálmán 
Imre örökbecsű számát Ma Önről álmodtam 
énekelte. A koronát a műsorra Kállay Bori 
Kálmán Imre Csárdáskirálynő legismertebb 
számát, a Hajmási Péter, Hajmási Pált adta 
elő, a refréneket a közönség is vele énekelte.

A FINÁLÉ a Ringó vállú... operett be-
tét dal volt. Az egyes zenekari számokat két 
táncospár színesítette. A hideg, csúszós út az 
idősebb korosztály megjelenését befolyásolta, 
de a fiatalabbak sajnálhatják, ha kihagyták az 
újév első vidámságot, derűt árasztó program-
ját.

Tóth Tibor · Fotó: Glonczi Rudolf

Barokktól a jazzig. A jászfényszarui óvodá-
sok és iskolások január 20-án, a Filharmónia 
Magyarország ifjúsági bérlet előadássorozat 
legutóbbi klasszikus zenei műsorán, zene-
történeti utazást tettek a barokktól a jazzig. 
Vidám utazásukat a Claxoton Qartet klari-
nét és szaxofon – stílusában a korosztályhoz 
igazodó – hangjai kísérték. Az eseménynek a 
szervező művelődési ház színházterme adott 
otthont.  Palásthy Pál

Fotó: G
lonczi Rudolf
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egyházközségi programok 2017-ben adventi gyertyagyújtás

Karácsonyi dallamok

házasság hete

· Minden hónap 1. keddje: Szentségimádás a templomban
· Január 28.: Katolikus Iskola II. liliom Bál
· Február 12-19.: Házasság hete Február 12. Házasság hete ren-

dezvény. Szentmise a templomban, Egyházközségi délután a Kö-
zösségi Házban 15 órától: „Szeretni Tehozzád szegődtem” verses 
bevezető, Imával nyert csaták – Filmvetítés –, Agapé, kötetlen be-
szélgetés

· Március 1.: Hamvazószerda, Nagyböjt kezdete, péntekenként: 
Keresztúti ájtatosság 17.00 órától

· Április 12.: Katolikus Iskola Nagyböjti lelki nap
· Április 3-ai héten: Húsvéti lelkigyakorlat (tervezett időpont)
· Április 15-16-17.: Húsvéti szent három nap
· Május hónapban: litániák
· Május 7.: Anyák napja a templomban
· Május 13.: Eger Egyházmegyei találkozó
 /Rózsafüzér Társulatok találkozója/
· Május 21.: Elsőáldozás
· Május 26-27-28.: Szentkúti zarándoklat
· Június 4.: Pünkösdi egyházközségi nap
· Június 20.: Tanévzáró „Te Deum” szentmise
· Június 28.: Úrnapja (Úrnapi körmenet)
· Júliusban: Hittanos tábor – Miskolctapolca-Lillafüred
 (tervezett időpont)
· Július 31. – augusztus 4.: Hittanos napközis tábor Jászfényszarun
· Augusztus 15.: Nagyboldogasszony ünnepe
· Augusztus 20.: Szent István király ünnepe
· Augusztus 26.: 1Úton közösségi zarándoklat a Mária úton
· Augusztus 31.: Tanévnyitó „Veni Sancte” szentmise
· Szeptember 17.: Szentkereszt búcsú
· Szeptember 23.: Nyitott templomok napja
· Szeptember 24. Szent Gellért püspök a pedagógusok védőszentje
· Október: Rózsafüzér-ájtatosság
· Október 2-7.: Zarándoklat Lengyelországba
 (Zakliczyn-Wadowice-Kalwaria Zebrzydowska) (tervezett program)
· Október 29.: Mindenszentek búcsú – Templomunk búcsúja
· November 26-tól: Advent (gyertyagyújtás szombatonként)
· December 3.: Mikulás-ünnepség
· December 11-ei héten: Adventi lelkigyakorlat (tervezett időpont), 

Szállást keres a Szent Család csoportok indulása
· December 24.: Pásztorjáték
· December 24-25-26.: Karácsony
· December 31.: Hálaadási szentmise

Emlékszem, amikor egy novemberi éjszakán kipattant a fejemből az 
az ötlet, hogy milyen jó is lenne közösen ünnepelni az első adventi 
vasárnapot az utcában lakókkal. Abban az évben sajnos nem valósul-
hatott meg az elképzelés, de a következőben már igen. 

Először 2011-ben készítettük közösen a gyerekekkel a meghívókat, 
amit személyesen vittünk el minden Zrínyi utcai lakosnak. Amikor 
eljött Advent első vasárnapja, izgatottan vártuk, kik azok akik meghí-
vásunknak eleget téve együtt ünnepelnek majd velünk.

Azóta már 5 év telt el, s mi ötödszörre fabrikáltuk a kis invitálót. A 
gyerekek már nagyobbacskák, s idén már önállóan jártak házról házra, 
hogy átadhassák az aprócska papírlapot. 

Az izgalom maradt a régi. Most is kíváncsian, várakozva néztük 
2016. november 27-én délután, hol nyílik a kapu, kik sietnek a szo-
kásos helyszínre – Rohoskáék háza elé – hogy forralt borral, meleg 
teával melegítve magunkat, süteményt majszolva együtt tölthessünk 
1-2 órát.

Most sem maradt el a karácsonyi mese, a közös éneklés, a játék, a jó-
ízű beszélgetés, a közös emlékek felidézése. Ebben az évben az adventi 
koszorú első gyertyája a Kurunczi család segítségével lobbant lángra.

Nagy örömömre, örömünkre olyan lakók is részesei voltak ennek 
a délutánnak, akik először, vagy akik néhány év kihagyása után újra 
együtt ünnepeltek velünk. Jó érzés volt látni azt a családot, akik ugyan 
nem laknak már az utcában, de a gyerekek számon tartják és várják 
minden évben ezt az eseményt. Más utcában lakó barátok, gyerekes 
családok is részesei voltak ennek a délutánnak, ami szintén boldogsá-
got jelentett. S ugyan nagyon vártunk néhány lakót, de ők egészségi 
állapotuk miatt nem tudtak személyesen ott lenni velünk, de a frissen 
sült pogácsát, a banánt, üdítőt és más finomságokat szeretteiktől küld-
ték nekünk, az utcán ünneplőknek. Ha olvassák e sorokat, szeretném, 
ha tudnák, hiányoztak!

Magyar Krisztina
Zrínyi utcai lakos

December 26-án a szentmise után tovább emelete az ünnep fényét a 
Golf zenekar lélekhez szóló koncertje templomunkban. Katinka

Közel két évtizede Ang-
liából indult el a Házas-
ság hete kezdeményezés, 
amely Valentin-nap kör-
nyékén minden évben egy 

hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyel-
met. A jászfényszarui Római Katolikus Egyházközség szeretettel hív 
minden érdeklődőt 2017. február 12-én a Szent Erzsébet Közösségi 
Házba, a délután 15 órakor kezdődő, ebbe a programsorozatba il-
leszkedő délutánunkra. Programjaink:

„Szeretni tehozzád szegődtem” – verses összeállítás a szerelemről
„Imával nyert csaták” – filmvetítés, utána kötetlen,

tea melletti beszélgetés

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

zrínyi utca, adventi délután – immáron ötödször

Adventi gyertyagyújtás a Szent Család téren, 2016 · Fotó: Glonczi Rudolf

Fotó: G
lonczi Rudolf
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Emlékezés

FARAGÓ JÁNOS
halálának 5. évfordulójára.

„Elmentem tőletek, nem tudtam elbúcsúzni.
Nem volt már időm, el kellett indulni.

Elmentem örökre. Ha látni akartok, nézzetek az égre.”
Feleséged, lányod és családja

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Búcsúzás Kiss szidóniától
Életének 91. évében, 

2017. január 2-án Szidike 
néni megtért teremtő-
jéhez. Ezután az égi is-
kolában oktatja, szereti, 
félti tovább a gyerekeket. 
Együtt van immár a szü-
leivel és testvéreivel, kiket 
az utóbbi időben annyit 
emlegetett, keresett.

Egy hosszú, boldog, 
tevékeny és önzetlen 
élet ért most véget. 90 
év hosszú idő, majdnem 
egy évszázad. Köszönöm, 
hogy ilyen sok időt tölt-
hettünk együtt, köszönök 
mindent, amit önzetlenül 
kaptam, kaptunk tőle, a 

sok szeretetet, figyelmet, gondoskodást, jó szót.
Kiss Szidónia nyugalmazott pedagógus 1926-ban született Jászfény-

szarun, elemi iskoláit helyben végezte, a polgárit Jászberényben, a 
Római Katolikus Lánynevelő Intézetben. Pedagógia tanulmányait a 
Cinkotai Állami Tanítóképző Intézetben kezdte el, a háború azonban 
közbeszólt, és Budapesten, a Veres Pálné Gimnázium épületében fe-
jezte be, 1946-ban.

A diploma megszerzése után édesanyját ápolta haláláig, 1950-ig, 
utána Jászfelsőszentgyörgyön kezdte meg tanítói munkáját. Előbb a 
faluban, majd a hajtai tanyasi iskolában.

1964-ben került vissza Fényszarura. Legszívesebben 1-2. osztályo-
sokat tanított, az volt igazán az ő korosztálya. De tanított felsőben is: 
magyart, rajzot, természetismeretet. A nyugdíj előtt pedig összevont 
alsós eltérő tantervű osztályt.

1982-ben nyugdíjba vonult. Hosszú nyugdíjas éveit is tevékenyen 
töltötte, a család összes gyerekét nyaraltatta, játszott velünk, gyakorol-
ta velünk az írást, olvasást, számolást, kisdiákokat korrepetált, közös-
ségi munkát vállalt az egyházban és a civil szervezeteknél is.

Hogy én személy szerint mit tanultam tőle? Mindig legyen egy jó 
szavad és mosolyod mindenkihez, fogadd el az életet, úgy ahogy van. 
Légy derűs, és élj egyszerűen! 

Ezért én most mosolyogva köszönök el és köszönök meg mindent a 
család, a rokonok, a barátok, kollégák és tanítványok nevében neki. 

„Készülődök én is haza,
felvértezve gyalogútra,
összerakom a batyumat, útravaló csomagomat…
…fárasztó út, de megérte…
…de az idő későre jár,
puha ágyam régóta vár, elfáradtam, álmos lettem,
párnák közé lepihentem,
álmodtam az iskolámról, a kedves kisdiákokról.”

 (Zsámboki László: A Kiss tanító néni)
Nagy Ildikó

Kiss Szidónia
1926–2017

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

ÖZV. MITTER FERENCNÉ
született

JUHÁSZ PIROSKA
temetésén megjelentek,

sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk a rokonoknak, szomszédoknak, barátoknak, ismerősök-
nek, a volt munkatársaknak, akik

OlDAl lÁSZlÓNÉ
GÖRBE MÁRIA MAGDOlNA

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,

fájdalmunkban osztoztak.
„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet,

amit tőlünk senki el nem vehet.”
A gyászoló család

Emlékezés

JÁGER ISTVÁN
halálának 3. évfordulójára.

„Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel Őt már nem hozhatjuk vissza.

Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.

Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,
hiányzol nekünk, soha nem felejtünk.”

Szerető felesége, gyermekei és unokái

Emlékezés

NAGy ISTVÁN
(1921–1961) halálának 56. évfordulójára

és felesége,

TÓTH IlONA
(1925-2015) halálának 2. évfordulójára.

„Még fáj, s ez örökre így marad, 
de mindig velünk lesznek, az idő bárhogy halad.”
Szerető lányaitok, unokák és a dédik

Emlékezés

BARANyI JÓZSEF
halálának 16. évfordulójára.

„Tizenhat éve, hogy elmentél, De szívünkben örökké élsz.”
Szerető családod

Emlékezés

SZÉNÁSI FERENCNÉ
FARKAS MÁRIA

halálának 1. évfordulójára.
Évfordulós szent mise: 2017. február 12-én 8 órakor lesz a templomban.

Szerető férje és családja

Emlékezés

PAlÓCZ JÁNOS
halálának 34. évfordulójára.

„Míg éltél szerettünk
Míg élünk el nem felejtünk.”

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

Szemvizsgálat minden pénteken 14.30-tól (bejelentkezés alapján).

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

FebRuáRI AKcIó!
Keretek már 4.990 Ft-tól (a készlet erejéig)

Minden 10.000 Ft feletti keret árából
-30% kedvezmény! ·  Lencsék: -20%

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
OROSZ és NÉMET KEZDŐ nyelvtanfolyamot hirdet.

Német áprilistól:
60 órás tanfolyam ára 8-10 fős csoport esetén 40.000 Ft,

4-7 fős csoportban 80.000 Ft.

Orosz februártól:
60 órás tanfolyam ára 8-10 fős csoport esetén 30.000 Ft,

4-7 fős csoportban 60.000 Ft.

Részletfizetési lehetőség: nagy csoportos képzés esetén 2,
kis csoportosban 3-4 egyenlő részletben. 

Heti egy alkalom, 2 óra (2x45 perc).
Feltétel a tanulási motiváció és a szorgalmas tanulás.

A tanfolyamok megfelelő számú jelentkezés esetén indulnak!
Lehet csatlakozni a nyelvvizsga előkészítő német csoporthoz is! 

Bővebb információ és jelentkezés a művelődési házban
(muvhaz@jaszfenyszaru.hu, +36-70/431-6113)

Bordásné Kovács Katalin igazgató

nyelvtanulók figyelem!

anyakönyvi hírek – deCemBer
DECEMBERBEN SZÜLETTEK: Lukács Krisztián (Rékasi Kitti), 

Rácz Erik (Kátai Aranka), Rákos Gábor (Kovács Melinda), Vágner 
Bence (Gábor Andrea).

NOVEMBERBEN SZÜLETETT: Oláh Klaudia Arina (Palócz 
Edina).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Tőzsér Attila és Gálfi Szilvia.

ELHUNYTAK: Bali Nándorné Tanczikó Ilona (77), Benke Sándor 
(71), Mitter Ferencné Juhász Piroska (90), Oldal Lászlóné Görbe Má-
ria Magdolna (65), Takács Józsefné Pintér Teréz (90), Török Jánosné 
R. Nagy Mária (86).

A rovatban közölt adatok tájékoztató jellegűek.

Szerkesztőségi infók
Fogadóóra minden pénteken a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 

földszinti kistermében 9-11 óráig.

Szerkesztőségi telefon: 70/673-7618.
Hívható hétfőtől péntekig napközben.
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A szerkesztőbizottság elnöke: Bordásné Kovács Katalin
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Címfotó: Téli hangulat · Fotó: Sugár Istvánné
Lapzárta minden hónap második hétfője

A szerkesztőség címe: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár,
5126 Jászfényszaru, Szent István u. 1.
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Szeretettel várjuk Önt és társaságát 2017. 
február 11-én, szombaton 20 órakor kez-
dődő maszkabálunkra, melynek helyszíne:

Jászfényszaru, Petőfi Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtár nagyterem!

A jó zenékről a Golf Együttes, Jáger János 
és barátai és retro disco gondoskodik.

Büfé szolgáltatás gyorsételekkel várja ven-
dégeinket.

Részvétel feltétele: jelmez viselése, betöl-
tött 18. életév. A belépés díjtalan.

A részvétel regisztrációhoz kötött, me-
lyet megtehet személyesen a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtárban, vagy az 
57/422-137; 30/463-01-21 telefonszámon, 
illetve a facebook eseményen való részvétel 
megjelölésével.

meghíVó

programajánló
Február

3. 16:00 Alsós farsang a művelődési házban
4. 14:00 Önismereti klub a művelődési házban
4. 16:00 Napsugár Óvoda farsangi bál 
5. 15:00 Háry János kalandjai
  – Fortuna Együttes vendégjátéka Jászapátin
6. 17:00 Nosztalgia vetítés az Értéktárban
  – II. Iskolai jótékonysági bál 
7. 18:00 Mi újság Fényszarun?
  – szerkesztőségi ülés a művelődési házban
10–12.  Kultúrházak éjjel nappal programok
10. 17:00 Ézsiás László CD bemutató a Városházán
11. 15:00 Szivárvány Óvoda farsangi bál és kiállítás
  a művelődési házban 
11. 20:00 Maszkabál a művelődési házban
12. 10:00 Baptista közösség játszóháza a művelődési házban
12. 15:00 Házasság hete programja
  a Szent Erzsébet Közösségi Házban
18. 18:00 FÉBE bál a művelődési házban
19.   Szigligeti Színház bérletes előadás – My Fair Lady
20. 17:00 Nosztalgiavetítés az Értéktárban – III. FÉBE bál
23. 10:50 Kóródi Anikó, az opera nagykövete előadása
  a művelődési házban
25. 17:00 Petőfi színházbérlet – Hippolit, a lakáj
  – Jászapáti Színjátszó Kör zenés vígjátéka
  a művelődési házban

Március
2. 10:50 Kóródi Anikó, az opera nagykövete előadása
  a művelődési házban
3. 17:00 Trópusi és Magyarországon élő orchideák bemutatása
  és tartásuk nehézségei
  Dr. Ouanphanivanh-Kiss Noémi előadása
  a művelődési házban

Időszaki kiállítások
· Tulipánvarázs – Erdélyi Anikó rajzai a művelődési házban
· Penczner Pál gyűjteményes kiállítása a Régi Kaszinó étteremben
· Csodák tojástartókból – Szivárvány óvoda kiállítása
   a művelődési házban

Állandó kiállítások
· Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház) 
· Jézus és a 12 apostol – Penczner Pál grafikái
  a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Időszalag – Sisa József tűzzománca a Városháza dísztermében

Bővebb információ a www.jaszfenyszaru.hu honlapon és a facebookon.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Szeretettel várjuk továbbra is városunk
minden lakóját a Teaház programjaira!

· Gasztro Klub · Csináld Magad Klub
· Játszóház · Filmklub · Helytörténeti Klub
· Sportnapok · Szabad internet használat
5126. Jászfényszaru, Tompa Mihály út 7. facebook.com/Teaház-Jászfényszaru

A Fényszaruiak Baráti 
Egyesülete elsősorban hölgyek 
érdeklődésére számot tartó 
előadást szervez a nemzetközi 
nőnap küszöbén, de szívesen fo-
gadjuk a férfiak megjelenését is. 

A Petőfi Sándor Művelődé-
si Ház és Könyvtár földszinti 
klubtermében 2017. március 
3-án (pénteken) 17 órára sze-
retettel várjuk az orchideák 
kedvelőit, barátait. 

Dr. Ouanphanivanh-Kiss 
Noémi előadásának címe: 
„Trópusi és Magyarországon 
élő orchideák bemutatása és 
tartásuk nehézségei”.

A képekkel színesített előadás minden bizonnyal nagyszerű betekintést 
nyújt az orchideák világába, szobai tartásuk segítéséhez.  Tóth Tibor

nem csak hölgyeknek
– ismeretterjesztő előadás


