
2017. február ára: 200 Ft 28. évfolyam II. szám 
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SZFÉNYSZARU VÁROS LAPJ
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Digitális újdonságok az iskolában

A Samsung, az Önkormányzat és a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola együttműködésének köszönhetően a Rimóczi Kastélyon kívül a helyi általános 
iskolában két új okos tanteremmel bővül a digitális oktatás. Cikkünk a 9. oldalon található.

Nemzeti ünnepünk alkalmából szeretettel várjuk Jászfényszaru lakosságát a 2017. március 
14-én, kedden 16 órakor tartandó koszorúzásra a Petőfi  szoborhoz és az azt követő megem-
lékezésre a művelődési házban. Az ünnepi műsort a város művészeti csoportjai adják. Ünnepi 
szónok: Nagy Gábor műszaki menedzser, városunk szülötte. 

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester · dr. Voller Erika jegyző

Az 1849-es Dicsőséges Tavaszi Hadjárat emlékére rendezett programsorozat keretében ápri-
lis 2-án, a hatvani csata napján hívunk mindenkit szeretettel a hagyományos rendezvényekre.  

Program:
10:00  A Tavaszi Hadjárat Emlékmenet nyitó ünnepsége a boldogi templomnál, lóáldás és 

kulturális műsor
12:00  Hatvani csata újrajátszása a Balázs tanyán Boldogon 
15:30 Díszszemle Jászfényszarun
 a főtéren, a Városházánál

A részletes programot keresse a plakátokon és a helyi médiákban!  
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tisztelt lakosság!
Győriné dr. Czeglédi Márta legközelebb 

március 31-én tart fogadóórát 13-15 óráig 
a Polgármesteri Hivatalban, amelyen várja a 
lakosság közérdeklődésre számot tartó észre-
vételeit, javaslatait. A fogadóórán kívül is le-
het találkozni a polgármester asszonnyal, idő-
pont egyeztetés a titkársági irodában illetve a 
06-57/520-101-es telefonszámon lehetséges.

II. Liliom bál
Fényképes beszámoló a 6-7. oldalon.

Farsangi bálok
az óvodában, iskolában
8-9-10. oldal

Farkas Kristóf Vince
doktori védésén jártunk
11. old

„Vers a szívemben,
szívem a versben”
Beszámoló a FÉBE 2 CD bemutatójáról.
12-13. oldal

Meghívó

Meghívó

polgármesteri
fogadóóra

A tartalomból

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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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről

Tiszteletadás

A képviselő-testület 2017. évben a lapzártáig két alkalommal tar-
tott ülést, melyen több önkormányzati döntést hozott. Erről az aláb-
biakban rövid összefoglalóként nyújtok tájékoztatást az érdeklődő 
olvasóknak. 

2017. január 18.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság által előterjesztett napirend ke-

retében döntöttek:
· Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vízveze-

tékcsere tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének a Jász 
Terra Kft.-t hirdette ki, mint a legkedvezőbb ajánlattevőt, nettó 
55.560.000 Ft-os ajánlatát elfogadva. A képviselő-testület felha-
talmazta Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert a vállalkozá-
si szerződés megkötésére.

· A TOP-3.2.1-15 számú önkormányzati épületek energetikai kor-
szerűsítése pályázat előzetes közbeszerzésére a Közpálya Kft.-t az 
ajánlatában megjelölt bruttó 124.460 Ft-tal javasolta. Felkérték 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, hogy a közbeszerzés le-
bonyolítására a szerződést kösse meg.

· Határozatot hoztak a TOP-3.2.1-15 számú önkormányzati épüle-
tek energetikai korszerűsítése pályázat kivitelezői ajánlattevői-
nek kijelöléséről.

· A Bionövény és zöldhulladék hasznosítás és komposztálás című 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási képzési programban 
munka- és védőruházat és egyéni védőeszköz beszerzésére nyertes 
ajánlattevőként a Rusai-Team 
Kft.-t jelölték ki az ajánlatban 
szereplő bruttó 174.854 Ft ösz-
szeg figyelembe vételével.

· A „Bővülő mezőgazdasági 
tevékenység Jászfénysza-
run ráépülő program ke-
retében” című, 2016. évi 
STARTMUNKA kistérségi 
mintaprogramban vetőmag 
beszerzéséhez ajánlattevők ki-
jelöléséről.

· A „Mezőgazdasági ráépülő 
startmunka az önfenntartás 
erősítéséért” című, 2017. évi 
STARTMUNKA kistérségi 
mintaprogramban vetőmag 
beszerzéséhez ajánlattevők ki-
jelöléséről.

Jóváhagyták a 2016. évi járá-
si STARTMUNKA programok 
megvalósításához biztosított for-
rás átcsoportosítására vonatkozó 
javaslatot.

A képviselő-testület elfogadta a „Bővülő mezőgazdasági tevékeny ség 
Jászfényszarun ráépülő program keretében” című projekt keretében 
fűthető fóliasátor bruttó 200.000 Ft összegű beszerzését. Felkérték 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy a fóliasátor és 
hozzá tartozó asztalok, palántanevelő poharak és fűtési rendszer beszer-
zésére kösse meg a szerződést.

A Vasút-tanyán 8 db ingatlan villamosítására bruttó 16.510.000 Ft 
összeget hagytak jóvá, egyúttal felhatalmazták a polgármestert a pénz-
eszköz végleges átadás-átvételéről szóló megállapodás aláírására. 

A 028/12. helyrajzi számú ingatlan villamosítására költségvetésé-
ben 91.440 Ft összeget biztosítottak, egyúttal felhatalmazást adtak a 
Hálózat Létesítési Megállapodás aláírására.

Megállapították az alpolgármester illetményét és költségtérítését.
Módosították a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

vonatkozásában a Jászberényi MACI óvodával megkötött közneve-
lési szerződést.

Döntöttek az önkormányzat tulajdonában álló Jászfényszaru, Dózsa 
Gy. út 26. szám alatti lakóingatlan szociális célú bérbeadásáról, és 
felhatalmazták a GAMESZ igazgatóját a bérleti szerződés megkötésére.

Jóváhagyták a Trió-Média Jászberény Kft. műsorszolgáltató tevé-
kenységéről szóló szerződés meghosszabbítására vonatkozó előter-
jesztést.

Meghatározták a Közmeghallgatás időpontját, mely 2017. február 
22. 16:00 órakor kerül megtartásra a Városháza dísztermében. 

A képviselők támogatták – a FÉBE által kiadott – Szabó Kriszti-
na „Mit ér egy hang” CD-jének, 
illetve Ézsiás László Vers CD-jének 
125 példányban történő megren-
delését.

A testület a Jászfényszaru 3106-os 
út 02/5..hrsz.-ú szakaszának bel-
területbe vonásával egyetértve, 
elfogadta az átcsatolási munka-
részek elkészítésével kapcsolatos 
javaslatot, és felhatalmazta a pol-
gármestert Szabó Imre földmérő 
mérnökkel kötendő szerződés 
aláírására, melyhez költségveté-
sében bruttó 269.100 Ft összeget 
biztosítottak.

Külterületi ingatlan további 
hasznosításával kapcsolatosan a 
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 
számára írt elő a bérleti jogviszony-
ra vonatkozó feltételeket.

Zárt ülésen ingatlanügyekkel 
kapcsolatos előterjesztéseket tár-
gyaltak meg, és hoztak támogató, 
illetve elutasító döntéseket. 

(folytatás a 3. oldalon)

Az egészségügyi és szociális dolgozók valamint a véradók tiszteletére rendezett ünnepséget 2016. december 9-én a Régi Kaszinó étteremben tartot-
ták. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Stankovics Éva (jobboldali képen, középen) a Hatvani Kórház főigazgatója is. Fotó: Dr. Voller Erika

Jászfényszaru Város Önkormányzata január 25-én a magyar kultúra 
napja alkalmából köszöntötte a művelődési ház és könyvtár

munkatársait, nyugdíjasait, az intézményben működő csoportok
vezetőit, a helyi lapnál rendszeres munkát végző

munkatársakat és a statisztikát benyújtó civil szervezetek vezetőit
a Régi Kaszinó étteremben. Bordásné Kovács Katalin igazgató üdvözlő 

szavai után Szabó László (képünkön középen) önkormányzati képviselő, 
civil referens mondott továbbgondolásra érdemes pohárköszöntőt.

A finom vacsora után a kötetlen beszélgetést követően kora este zárult
a meghitt rendezvény. Fotó: Glonczi Rudolf
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Évindító vállalkozói fórum

Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről

A Jászfényszaru Város Önkormányzata által kezdeményezett tanács-
kozáson a helyi Ipari Parkban tevékenykedő vállalkozások képviselői, a 
helyi gazdaság szereplői és a megye foglalkoztatáspolitikai szakemberei 
vettek részt. 

Pócs János országgyűlési képviselő és Győriné dr. Czeglédi Márta pol-
gármester köszöntője után dr. Németh Mónika, a megyei kormányhi-
vatal foglalkoztatási főosztályvezetője a megye munkaerőpiaci helyzetét, 
a regisztrált álláskeresők arányát ismertette és a munkaerőhiány enyhí-
tésének lehetőségeként a felnőttképzésre megoldást kínáló programokra 
hívta fel a jelenlévő vállalkozások figyelmét.

Az Ipari Park szereplőinek bemutatását követően az önkormányzat 
pénzügyi helyzetéről és a gazdaságélénkítést elősegítő projekt elképze-
lésekről nyújtottak tájékoztatást a hivatal munkatársai. Prof. dr. Dobák 
Miklós egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtudo-

mányi Kara Vezetéstudományi Intézetének igazgatója, a város díszpolgá-
ra a gazdasági környezet változásaira hívta fel a figyelmet, melyek ered-
ményeként Jászfényszaru egy mezőgazdasági jellegű községből a megye 
egyik vezető gazdasági központjává vált.

Dr. Kis Zoltán a város egyik korábbi országgyűlési képviselője, a város 
díszpolgára, vidékfejlesztési tanácsadó a duális képzési tevékenység helyi 
megvalósításának koncepcióját vázolta fel.

A jelenlévő vállalkozók aktív hozzászólásaira reagálva Győriné dr. 
Czeglédi Márta polgármester megerősítette, hogy az önkormányzat a 
vállalkozásokkal együttműködve olyan programot szeretne indítani, 
amelynek segítségével pályaorientációval a hiányszakmák felé fordítanák 
a diákok figyelmét, s még vonzóbbá tehetnék a családot tervező szakem-
berek számára Jászfényszarut az otthonteremtési támogatással ösztönöz-
ve letelepedésüket is. Fotó: Urbán Csaba

Tisztelettel tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy a „Mi Újság Fényszarun?” havonta meg-
jelenő helyi lapban lehetőséget teremtünk magánszemélyek részére az értékesíteni kívánt 
(jászfényszarui) ingatlanok ingyenes hirdetésének feladására. 

A hirdetését eljuttathatja az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Személyesen: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, 5126 Jászfényszaru, Szent I. út 1.
E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com · Tel.:  +36-70/673-7618

Ingyenes hirdetési lehetőség!

(folytatás a 2. oldalról)
2017. február 1.
A képviselő-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatára 

nyertes ajánlattevőként a Rusai-Team Kft.-t jelölte ki a „Bővülő mező-
gazdasági tevékenység Jászfényszarun ráépülő program keretében” című, 
2016. évi STARTMUNKA kistérségi mintaprogramban vetőmag be-
szerzéséhez az árajánlatában szereplő bruttó 180.275 Ft összeg, valamint 
a „Mezőgazdasági ráépülő startmunka az önfenntartás erősítéséért” című, 
2017. évi STARTMUNKA kistérségi mintaprogramban burgonya 
vetőgumó beszerzéséhez az árajánlatában szereplő bruttó 1.409.700 Ft 
összeg figyelembe vételével.

Támogatták a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” tárgyban kiírt KÖFOP-
1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat benyújtására, kötelezettség vál-
lalására vonatkozó előterjesztési javaslatot.

Módosították a Jászfényszaru az oktatásért Alapítvány alapító ok-
iratát, továbbá Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a kuratórium elnökeként elfogadta Nagy Józsefnét, tagjainak Ácsné 
Csontos Mária Teréziát, Dobák Jánosnét, Farkas Sándort és Tamus 
Máriát.

További előkészítést írtak elő a GAMESZ által üzemeltetett Ford 
Transit kisbusz szabad férőhelyeinek feltöltésére és a gépjármű teljes 
kihasználtságára vonatkozó lehetőségek vizsgálatára.

Elfogadták a közétkeztetés árváltozását 2017. február 1-jétől, mely 
szerint az alkalmazható árrés mértéke 80 %. Elrendelték az e tárgyban 
hozott helyi rendeleteknek az árrés megváltozásából eredően szükséges 
módosítására szóló előterjesztés elkészítését.

Határozatba foglalták a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hi-
vatal köztisztviselői 2017. évi teljesítmény-követelményeinek alap-
ját képező kiemelt célok meghatározását, keret jelleggel bruttó 500 
ezer forint összeget különítettek el, hogy a 2017. évi rendezvényeken 
szükséges textíliából készült marketing eszközök felhasználásra kerül-
hessenek.

Módosították az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati 
lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló 24/2011. (XII. 15.) 
rendeletet.

Szakértői, oktatásszervezői tevékenység elismeréseként megbízási 
díjat állapítottak meg.

Közfeladatai ellátására a Római Katolikus Egyházközséget 2016. 
évre vonatkozóan 1.742.317 forinttal támogatták. A támogatás ösz-
szegét a képviselő-testület a 2017. évi költségvetéséből biztosította, és 
felhatalmazta a polgármestert, hogy a Római Katolikus Egyházköz-
séggel a támogatási szerződést kösse meg. 

A képviselő-testület jóváhagyta a 2017. évben civil szervezetek tá-
mogatása iránt kiírt pályázati felhívást. A képviselő-testület felkérte 
a jegyzőt, hogy a felhívás helyben szokásos módon történő közzété-
teléről gondoskodjon.

Zárt ülésen ingatlanfelajánlásokat tárgyaltak meg, és település-
fejlesztési érdekből, közérdekű feladat ellátása céljából ingatlan 
megvásárlásokról döntöttek. Az adásvételek egyrészt az iskola mellett 
tervezett tornacsarnok megépítése érdekét, másrészt a felső temetőnél új 
bejárat kialakítását, valamint parkoló helyek kiépítését szolgálják majd.

Dr. Voller Erika jegyző

A fórum helyszíne és a résztvevők
Pócs János országgyűlési képviselő (balra), Győriné dr. Czeglédi Márta 

polgármester és professzor Dr. Dobák Miklós városunk díszpolgára
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2016 decemberében jelent meg a BOOM Magazin I. évfolyamának 
3. száma, amelyben két cikk is érinti Jászfényszarut. 

Az üzleti rovatban Izbéki Gábor tollából olvashatjuk Győriné dr. 
Czeglédi Márta Jászfényszaru polgármesterével készült riportot. Az 
újságíró Jászfényszaru ipari fejlődése sikerének titkát firtatja. Dióhéj-
ban bemutatja a polgármester asszony életútját, aki 35 évesen lett a 
település polgárszolgálója, aki a cikkben elmondja, mérföldkőnek te-
kinthető a településre 1992-ben bevezetett gáz, a városi cím elnyerése 

1993-ban, az Ipari 
Park létrehozása, s a 
településen a teljes 
infrastruktúra kiépí-
tése. Hangsúlyozza 
a szerencsés földrajzi 
elhelyezkedést, mely 
a hajdani ősök vá-
lasztását dicséri a le-
telepedést illetően. A 
kisipari szövetkezet 
megalakítása, majd 
a 70-es évek elején a 
nagyüzemi ipar lét-
rehozása, meghono-
sítása, fejlesztése is 
jó alappal szolgált. A 

Kalapgyár, az ORION VII. gyáregysége az ott dolgozók szaktudása 
is hozzájárult, hogy a rendszerváltás „hajnalán” egy magyar-koreai ve-
gyes vállalat – a SAMSUNG gyár – létrejöhetett. 

Az önkormányzat a kezdetben szerény anyagi lehetőségeit a lakosság 
hozzájárulásával (gázközmű, utak, szennyvíztároló építése) és pályáza-
tokkal tudta növelni. Később a település vezetése többségében pályá-
zatok útján (2010 és 2014 között 2,5 milliárd Ft uniós forrást nyert) 
már az élhetőbb, komfortosabb város kialakításának fontosságát is 
szem előtt tartotta.

A polgármester asszonyt idézve: „A városnak úgy kell kinéznie, hogy 
látványában is vonzó legyen a befektetőnek”. A cikkből megtudhat-
juk, hogyan került a Thyssenkrupp új gyára Jászfényszarura, elősegítve 
ez által a település gazdasági biztonságát, a fiatal szakemberek helyben 
tartást, letelepedését.

Egy másik riport a Thyssenkrupp Presta Hungary Kft. ügyvezetőjével 
Marc de Bastos Ecksteinnel készült, aki Braziliában, Rio de Janei-
róban született. Közgazdász végzettsége mellé MBA diplomát szerzett 
a párizsi ENPC (École des Ponts ParisTech) egyetemen. Dolgozott a 
KPMG-nél, majd 2001-ben csatlakozott a német Thyssenkrupp kon-
szernhez.

2007-től családjával együtt él országunkban és a portugál, spanyol, 
német, angol mellett jól bírja a magyar nyelvet is. Az írásból meg-
ismerjük a Thyssenkruppnak az autóiparban betöltött szerepét, a 
jászfényszarui 30 milliárdos beruházással megvalósuló gyárban folyó 
termelési tevékenységet.

Nemrég volt az úgy-
nevezett bokrétaavató 
ünnepség, a gyárban 
hamarosan indul a ter-
melés. A felvett emberek 
már Németországban 
vannak tanulmányúton. 
500 alkalmazottal 2018-
tól a fejlett elektronikus 
kormányrendszereket, 
illetve már jövőre a hen-
gerfejbe integrált vezér-
mű tengelyeket fogják 
itt gyártani. 

A cikkek teljes terjedelemben,
a könyvtárban, és a Városi Értéktárban olvashatók.

Tóth Tibor

SajtófIgyelő
Jászfényszaru szerencséje

Mi csak tekerjük a kormányt

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Marc de Bastos Eckstein ügyvezető igazgató

A Redemptio karácsonyi számában jelent meg dr. Kalmár Pálné cik-
ke a JÁSZ-KUN KÖZÉLETI ARCKÉPEK sorozatban, A megtalált 
és felvállalt küldetés Jászfényszaruért, avagy Tóth Tibor és a családi 
örökség felelőssége címmel.

Az írás elején – akár korrajzként is értelmezhetően – bepillantást 
nyerhetünk az ősök életébe. A nagyszülők paraszti, majd az apa iparos 
életmódja, öröksége határozta meg Tóth Tibor gyermekkorát, melyről 
részletesen szól a cikk, majd Tibor ifjúkorát, közösségi emberré válásá-
nak folyamatát taglalja a szerző.

„Ő volt a falu „Vágó Istvánja”, műsorvezető, konferanszié, színját-
szó együttes menedzsere és tagja, alkalmi fellépője, riporter, ügyeletes 
szórakoztató amatőr bűvész, pávakörök találkozóinak szervezője. Írt 
újságcikkeket, szavalt esküvőkön, névadókon, temetéseken, egy sze-
mélyben minden ő volt, akinek ismertsége már jóval túlnőtt a munka-
helyén, vagyis a 70-es évek elejétől kezdődően hozzánőtt az élete (hol 
szorosabban, hol kissé lazábban, de akkor is sajátosan) a településhez, 
szülőhelyéhez, Jászfényszaruhoz.

Ez a folyamat tart azóta is, hiszen mind több feladatot talált és vál-
lalt fel.” A cikk részletesen szól FÉBE-elnöki tevékenységéről, a köz-
reműködésével megvalósult tárgyi és szellemi, közösségi értékekről, az 
emlékművektől a kiadványokon, ünnepi közösségi alkalmakon át a 
FÉBE bálig. Fáradhatatlanul tervez, nyugdíjasként is napirend szerint 
él és dolgozik, jelenleg önkéntes munkában a Városi Értéktár kezelője.

A szerző zárszavát idézve: „Kívánunk „dologra társakat”. Biztosan 
meg is találják majd egymást. A nyertes mindenképpen Jászfényszaru 
lesz.”

Aki szeretné elolvasni az elmúlt 65 év városi és civil szervezeti tör-
ténelmét is érintő cikket a Redemptio újságban, megtalálhatja azt a 
Petőfi Sándor Művelődéi Ház és Könyvtárban. 

Katinka
Forrás: Redemptio XXIII. évfolyam 6. szám

2016. december – Jász Múzeumért Alapítvány

A megtalált és felvállalt küldetés Jászfényszaruért

Tóth Tibor (középen) a jászsági baráti társaságok vezetőinek 2007-es 
jászfényszarui találkozójakor, a Tanítók emlékművének bemutatásán
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Esély – Boby gazdára talált. És a többiek?

Nagy olvasási kihívás 2016 – záróünnepség

Filmbemutató

Városunkban, mint oly sok más településen is, problémát jelentenek 
a kóbor kutyák. A kóbor ebek befogása a közterület-felügyelet feladta. 
Jelenleg 2 fő közterület-felügyelő lát el váltott szolgálatot a települé-
sen. A kutyák befogása többféleképpen is történhet, a legtöbb esetben 
csali étel kihelyezésével, mely enyhe bódító anyagot tartalmaz. A má-
sodik leggyakrabban alkalmazott módszer a befogó hurok. A harma-
dik és egyben a legritkábban alkalmazott módszer, amelyet csak kizá-
rólag a veszélyes, támadó kutyáknál alkalmaznak, az az altatópuskával 
történő elkábítás. A befogást követően ellenőrzésre kerül, hogy a kutya 
rendelkezik-e a gazda és a kutya azonosítására alkalmas chippel. Ezt 
követően a chippel nem rendelkező kutyák beszállításra kerülnek az 
ideiglenes ebrendészeti telepre a jogszabályban előírt 15 napos megfi-
gyelésre. Ez idő alatt próbálnak nekik gazdát találni, amennyiben nem 
sikerül így a törvényi előírásoknak megfelelően elaltatásra kerülnek.

Ennek a nem túl kellemes munkakörnek is akad sikertörténete. Kb. 
1 éve befogásra került egy nagyon szelíd, barátságos bobtail keverék, 
akit Bobynak neveztek el. Közel 1 éven át próbáltak gazdát keresni 
több fórumon keresztül. Még budapesti állatmentő alapítványok is 
érdeklődtek utána. Nemrégen azonban helyben sikerült örökbe adni 
Bobyt. Mint kiderült, az új gazdája már a második menhelyi kutyát 
fogadja örökbe. A felügyelők a mai napig látogatják a kutyát, és ta-
pasztalják, valóban gondos gazdára talált.

A kóbor kutyákról még fon-
tosnak tartom elmondani, 
hogy három típusa létezik: a 
„csak” kiszaladt az utcára, a 
már kóborként született és az 
úgynevezett „kitett” kutyák. 
Sajnos a harmadik típus kezd 
nagyon elterjedni.

Az Önkormányzat úgy dön-
tött, hogy megadja ezen há-
nyatott sorsú állatok részére 
a második esélyt, ezért 2017. 
február 1-jén szerződést kötött 
a Kutyaszív Állatmentő Köz-
hasznú Alapítvánnyal*. 

Az alapítvány fő hitvallása, 
hogy minden kutya találjon 
gazdára, és egy se kerüljön el-
altatásra.

Szilágyi László
*A Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány aktuális közleménye 

lapunk 19. oldalán olvasható. – A szerk.

Az elmúlt évben is több mint 20 fő vágott 
bele az 50 könyves kihívásba. 2017. január 
31-ig 14 fő adta le menetlevelét, volt, akinek 

sikerült mind az 50 könyvet elolvasni, volt, 
akinek csak a felét. Bármelyik csoportba is 
tartozott a kedves könyvkalandor, köszönet 

neki, hogy velünk tartott 2016-ban is! A szép 
teljesítményt idén is díjaztuk, és egy kellemes 
beszélgetős délután keretében megismertük 
egymás olvasmányélményeit. De jó délután 
volt!

Egyre kevesebben olvasnak, hangzik el nap 
mint nap a komor kijelentés. Valóban így 
lenne? Mi nem így érezzük. Sok-sok olva-
sónk szenvedélyes könyvbarát, hétről hétre 
látogatja újabb olvasmányért a könyvtárat. 
Formálja a könyvtári állományt, ötleteket ad, 
élményeket oszt meg velünk. Ez azért is jó, 
mert nyilván mi könyvtárosok sem tudunk 
minden könyvet előre elolvasni, ajánlani vi-
szont így sokkal könnyebb.

Az olvasás örömforrás, nemcsak kiszakadás 
a hétköznapokból, hanem a lelkiélet kar-
bantartására is jó, minden könyvvel egy új 
világot ismerhetünk meg, képzeletünk nem 
ismer határokat. Van olyan könyv, amit na-
gyon szeretünk, van, ami nagyon nem jön 
be. Van, ami segít, van olyan, ami bár nem 
tetszett, hetekig bennünk motoszkál. Van, 
hogy a sok krimi gyanakvóvá tesz, van, hogy 
a romantikus könyvek miatt a herceget vár-
juk a fehér lovon. 

Minden könyv egy újabb élmény, egy újabb 
élet. És mi szeretünk olvasni! 

2017-ben is várjuk a könyves kihívás után 
érdeklődőket, elkészült az új lista. A könyvtár 
honlapjáról letölthető.

Nagy Ildikó könyvtáros

Lokálpatrióták, határon túli magyar kul-
túrát tisztelők és támogatók, valamint kul-
turális csemegét kedvelők figyelmébe!

Faragó Annamária, jászfényszarui származá-
sú dokumentumfilmes „Ménaságra repülj...” 
című új filmjének díszelőadására hívunk vá-
runk mindenkit. 

2017. március 27. hétfő 18:00 óra
Budapest, Uránia Nemzeti Filmszínház
A vendégek fogadása az emeleti kerengőben.
Az előadás kezdete: 18:30 
A film játékideje: kb. 85 perc
Akit érdekel, részvételi szándékát elérhe-

tőségeivel együtt jelezze minél előbb a mű-

velődési házban a muvhaz@jaszfenyszaru.hu 
e-mail címen, vagy telefonon (57/422-137, 
70/4316113), ugyanis a rendező jóvoltából 
ingyenes belépőket igényelhetünk, illetve 
kellő számú jelentkező esetén önköltséges 
külön buszt indítunk Jászfényszaruról.

Katinka
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II. Liliom bál
Szent Margit iskolánk védőszentje. Az ő jelképét, a liliomot válasz-

tottuk iskolánk jótékonysági bálja nevének, mely eseményt második 
alkalommal rendeztünk meg.

2017. január 28-án ünneplőbe öltözött a művelődési ház nagyterme. 
Vagyis öltöztették a pedagógusok Vargáné Dobák Tünde, Mészárosné 
Dobák Ildikó és Bugyi István tervei, elképzelései alapján. Hosszú hó-
napok munkája, szervezése előzte meg ezt a napot, mire megérkeztek a 
liliomokkal és Szent Margit színeivel meghintett terembe az első ven-
dégek. Gondos kezek nyírták, rajzolták a virágokat, plakátok, meg-
hívók készültek, és több mint 250-en dolgoztak azon, hogy a műsor 
megfeleljen az est céljainak és színvonalának. Több mint 200 gyer-
mek vonult be a gyertyák által megvilágított terembe, ahol Sándorné 
Tóth Éva irányításával és az egyházkórus tagjaival, zenészeivel és az 
iskolai énekkarral kiegészülve felcsendültek az első dallamok szeretet-
ről, összetartozásról, Istenről. A bált megnyitó beszédében Lovászné 
Török Magdolna igazgató asszony a Biblia lelki törvényéről beszélt, 
mi szerint van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, az ajándékozó 
bővelekedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. Megköszönte az is-
kolát támogatók jótékonyságát, végezetül megfogalmazta iskolánk és 
a pedagógusok hitvallását, miszerint a gyermekek a zálogai a szebb és 
jobb jövőnek, ők jelentik a Mindenhatón túl a mindent számunkra. 
Majd Kiss Gábor esperesplébános elmondta, Jézus arra tanított min-
ket, hogy tudnunk kell együtt sírni, de tudnunk kell együtt nevetni 
is, ez pedig most egy örvendetes együttlét. Szent Margit a tisztaság 
jelképe, a lelki tisztaságé, és a lelki tisztaság szemléletet át kell adnunk 
az ifjú nemezedék számára, hogy az a világ, amit majd ők építenek, 
egy jobb világ legyen. Jávorcsik Csilla megköszönte minden jelenlévő, 
illetve adakozó jótékonyságát, és tájékoztatta a hallgatóságot, hogy a 
tavalyi év báli bevételét mire fordította a diákönkormányzat.

A nyitó beszédek után Jávorcsik Csilla és Székely Márk vették át az 
est irányítását, bekonferálva az első fellépőt, az Iglice Fölszállott a páva 
tehetségkutató műsorába bejutott csoportját Havrán Bettina és Péter 
Szilárd vezetésével, akik elődöntős produkciójukkal örvendeztették 
meg a közönséget. Dr. Kocsisné Horti Monika növendékei, Fekete 
Máté és Dobák Laura népdallal és furulyával mutatták meg, hogy ők 
is megtették az első lépéseket a hírnév felé, majd a Fölszállott a páva 
kategória győztese, Unger Balázs tanítványa, Horváth Áron követke-
zett, aki még betegen is vállalta a szereplést, így a korábban csak a té-
vében láthatott döntős produkciónak most élőben is örülhettünk. Az 
est további részében a Ki mit tud?-on jól szereplő osztályok mutatták 
meg produkciójukat. Elsőkén a 2. b Ézsiásné Róka Mária vezetésével 
gyermekkorunk jól ismert, kicsit hazudós, de a szeretet által megja-
vuló figuráját, Pinokkiót idézte elénk. A rímek és a költészet meste-
re, Kányádi Sándor jó partnerre talált a 4. a osztályos Rácz Ádám 
személyében, aki Bordásné Kovács Katalin tanácsait követve szívből 
jövő derűvel és együttérzéssel adta elő egy szerencsétlen sorsú huncut 
kecske történetét. A 3. b-sek Jáger Adrienn és Kriston István irányí-
tásával, latinos produkcióval adtak ötleteket a későbbi tánchoz, míg a 
4. a-sok Penczner Sándorné és Sinkovics–Gebura Katalin vezetésével 
egy igazán eredeti zenés-bábos-táncos produkciót mutattak be. Berze 
Anna bronz minősítést kapott Nógrádi Gábor: A denevér című prózá-
jára a Regősök húrján országos versmondó gálán, felkészítője Kotánné 
Kovács Tímea, a közönség pedig megtapasztalhatta, hogy a kamaszkor 
érzései még egy denevér hangján keresztül is megejtőek. A szerelem 
kortalan, így a 4. b Hogyan hódítsunk sporttal udvarlási továbbképzé-
se a színpadon is szerepet vállaló Szász Anita és Kovács Tímea tanító 
nénikkel 0-100 évig minden korosztálynak szólt. Mindenki szereti a 
sorozatokat. Fekete Lili és Klippán Kata a 3. b-ből pedig rajong a 
Miracolousért, amit Katicabogár jelmezébe bújva meg is mutatott. A 
4. b tagjai szörnyen jó szörnyjelmezbe bújva egy igazán Jacós produk-
cióval álltak ki Zsadányiné Zombori Tímea és Tasi Szilvia vezetésé-
vel, az 5. a osztályosok pedig Kotánné Kovács Tímea időgépébe bújva 
Hercules világába repítették a nézőket, ahol bizony Zeusz a főnök! 
Szénási Sándor Bordásné Kovács Katalin felkészítésében Ágai Ágnes: 
Kamaszságok című produkciójával ezüst minősítést szerzett a Regősök 
húrján országos versmondó gálán, és most is megmutatta, hogy na-
gyon meggyőzően tud beszélni a kamaszkor kihívásairól.

(folytatás a 7. oldalon)
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II. Liliom bál

(folytatás a 6. oldalról)
Manók és tündérek vették át a helyet a színpadon, s a 6. b-sek 

Polatschekné Rimóczi Melinda irányításával megmutatták, hogy 
van olyan géppuska lábuk, de legalábbis akkora lelkesedésük, mint 
Michael Flaetly csapatának, és megidézték a mindig zöld Írországot. 
Csizmarik Zoé rajong a cirkusz világáért, mi pedig csodálkozva néz-
tük hajlékonyságát és bátorságát a magasban lévő kalitkán bemutatott 
produkciójában. Talán nincs is olyan ötödikes évfolyam, aki ne látta 
volna a Dzsungel könyve fantasztikus előadását a Pesti Színházban.

A 6. c osztályosok is kedvet kaptak, hogy előadják egy jelenetét. s 
mondhatjuk, hogy ők és a közönség egy malomban őröltek… A 7. b 
teljes létszámban felvonult és még Matécsa László osztályfőnököt is 
hozta, hogy Berzéné Magyar Krisztina koordinálásával megmutathas-
sa, mennyire nem egyszerű kamasznak lenni. Na de a szülők is vették a 
lapot! Színpadra állva eljátszották, táncolták és énekelték, hogy egy ka-
masszal élni a szülőnek sem könnyű, viszont nélküle nem érdemes. A 
szülők záró produkciója után a Vágó bt. pincérei mutattak be „tánclé-
péseket”, míg a 270 vendégnek felszolgálták az újdonságokat is tartal-
mazó vacsorát. Utána viszont a vendégeké volt a táncparkett, s Harnos 
Miklós szintetizátorral és társa szaxofonnal gondoskodott arról, hogy 
mindenki találjon kedvére való zenét a tánchoz. Éjfélkor a felajánlók-
nak köszönhetően nagyon sok ajándék várta a legszerencsésebbeket. 
A diákönkormányzat 40.000 Ft-os fődíját, egy hangprojektort Nagy 
Dominik családja nyerte. A Támogatói jegyet vásárlók közül dr. Kakas 
Tünde volt a szerencsés,ő nyerte a 25.000 Ft-os vásárlási utalványt, 
a Liliom jegyet vásárlók közül pedig Bója–Kovács Kincső 3. a osz-
tályos tanuló költheti el 10.000 Ft-os nyereményét. A hajnalig tartó 
bál bevételét a Nagyiskola udvarának további szépítésére fordítja a di-
ákönkormányzat. Köszönjük minden pedagógus, diák, egyházközségi 
tag, szülő, a szervezésben és lebonyolításban közreműködő GAMESZ, 
művelődési ház, Vágó Bt. dolgozói, Hajducsek Miklós videós, Glonczi 
Rudolf fotós, Hornyák Péter és Fekete Károly hangosítók, a Trió tv 
dolgozói, a polgárőrség és rendőrség segítségét.

Köszönjük a Támogatói jegyet és a Liliom jegyet vásárlók adakozá-
sát, valamint a tombolafelajánlók támogatását.

Fő támogatóink: 
Az iskola vezetősége és munka-

közösségei, a 2. b, a 3. b az 5.a, 
az 5. b, a 6. c és a 8. a osztályok, 
valamint a sakk-szakkör szülői 
munkaközössége, Jászfényszaru 
Város Önkormányzata, FÉBE, 
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai 
Társság, Tóth Sándor és családja, 
Nagy József és családja, Mészá-
rosné Dobák Ildikó és családja, 
Dobák Pálné és családja, Mészá-
ros Réka, Vargáné Dobák Tünde 
és családja, Polatschekné Rimóc-
zi Melinda és családja, dr. Ko-
csis András és családja, Botkáné 
Sárközi Ildikó és családja, Kotán 
család, Győri Ernő és családja, 
Győri Márta, Keresztesi Gyu-
láné, Donnert család, Klippán 
család, Csizmarik család, Ri-
móczi Sándorné, Rimóczi Dá-
vid és családja, Petrovics család, 
Lakatos család, Kincses Sziget, 
Fedo Optika, Lívia virágbolt, 
Vitányi Szabolcs, Németh And-
rás, Zsámboki Sándor, Ráczné 
Farkas Andrea, Cserháti Anett, 
Hajnal Zoltánné, Rézné Levocs 
Ilona, Cserháti Diszkont, Fe-

kete Lili és családja, Dajkóker, Gajdics Dorka, Rózsa presszó, Bakó 
János, Barócsi Józsefné, Berényi Ferenc és családja, Berténé Rózsa Ibo-
lya, Bodnár Viktória, Bója – Kovács Attila, Borbélyné Peredi Orsolya, 
Czeczulics Ferencné, Cserháti Tibor, Dobák Mónika, dr. Kakas Tünde, 
dr. Sáfár Csilla, Ézsiás Istvánné, Ézsiás Nikolett, Horváth László, Hor-
váth Zsolt és családja, Jakus Fanni, Jakus Zsuzsanna, Kohári András és 
családja, Kovács Lívia, Kovács Marianna, Kovács Tímea, Matányi csa-
lád, Nádudvariné Jáger Judit, Nagy lajosné, Nagy Tiborné, Ormándy 
György, Palotainé Jánosi Krisztina és családja, Pásztor Nóra és család-
ja, Pólik Tünde, Seres Bálint, Seresné Velkei Bernadett, Szabó tamás, 
Szilveszter Julianna, Toró zoltánné, Török Imre, Török Imréné, Vincze 
Veronika, Tóth Tibor Kotánné Kovács Tímea · Fotó: Glonczi Rudolf



8 MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2017/2

IskoLAI hírEk
Alsós farsang

Február 3-án (péntek 
délutánra) hangulatosan 
feldíszítettük a művelő-
dési házat. Ide vártuk a 
kicsiket, nagyokat és a szó-
rakozni vágyókat az alsós 

farsangi bálra. A jókedvű jelmezes kisdiákok 
kreatív, újszerű jelmezbe vonultak föl. Az 
egyéni jelmezek mellett több osztály csopor-
tos bemutatkozásra is vállalkozott tanítójuk 
segítségével. 

A tombola, sütemény és szendvics felajánlá-
sokat ezúton is köszönjük az érintett szülők-
nek és támogatóknak, mint ahogy a rendez-
vény során nyújtott segítségüket is. 

A bál bevételét a tanév végi szabadidős ren-
dezvényeinkre fordítjuk.

Az igazi farsangi kavalkádról, hangulatról 
meséljenek a képek!

Szöveg: Ézsiásné Róka Mária
Fotó: Glonczi Rudolf

2017. február 10-én a diákönkormányzat szervezésében a felső tago-
zatos és a negyedikes osztályok képviselői egy vidám ügyességi vetélke-
dőn próbálhatták ki magukat.

Székes játéktól a lufis táncig sokféle feladat várt rájuk, a pontjaikat 
pedig a jelmezbe öltözöttek vagy álarcot viselők létszámától függően 
szaporíthatták.

A 4-6. évfolyamon a 6. b, 6. a, 6. c és az 5. c bizonyult  a legügye-
sebbnek, míg a 7-8. évfolyamon a 8. a, 7. c és 7. a.

A vetélkedő után vidám tánccal folytatódott a mulatság.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Farsangi buli
a Nagyiskolában
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IskoLAI hírEk
Digitális újdonságok az iskolában

A Samsung hazai működésének kezdete óta felelős vállalatként van 
jelen Magyarországon, s mint ilyen, az egyik legfőbb célja a közokta-
táson belül a digitális írás- és olvasás-készség fejlesztése.

A Jászság egyik legjelentősebb munkáltatójaként fontosnak tartja, 
hogy részt vegyen a térség felzárkóztatásában, oktatási palettájának szí-
nesítésében. Éppen ezért az első SMART Schoolt Jászfényszarun adta 
át a vállalat, amely a Jászfényszaru Önkormányzata által biztosított, 
patinás, ugyanakkor az oktatási céloknak megfelelően felújított, és a 
legmodernebb Samsung technológiával felszerelt Rimóczi Kastélyban 
kapott helyet.

A későbbiekben a projekt sikerein felbuzdulva a Samsung, az Ön-
kormányzat és a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola együttműködésének köszönhetően a Rimóczi Kastélyon 

kívül a helyi általános iskolában két új okos tanteremmel bővül a di-
gitális oktatás, így az általános iskolai gyermekek szélesebb köre tudja 
igénybe venni a digitális technológia nyújtotta lehetőségeket kerettan-
tervi és szakköri tanórák keretében.

Az oktatási projekt fő mozgatórugói maguk a pedagógusok, akik 
új szemlélettel tekintenek a tanításra; akik vállalták, hogy saját is-
mereteiket is bővítve a modern technológia segítségével építik fel 
óráikat. A rendelkezésre álló technológiai újdonságok képesek több 
oldalról támogatni a tanárok által eddig is alkalmazott oktatási mód-
szereket. Emellett gazdag interaktivitással, motiváló képanyaggal, 

játékos tevékenységgel is bővítik a tanmenetet. Az interaktív tábla 
és internethozzáférés segítségével egyszerűen bemutathatóvá válnak 
az oktatás során használt weboldalak, demonstrációs médiaelemek, 
amelyeket a tanárok az órák előtt, vagy a tanulók az órán készítettek. 
Továbbá a diákok a tantermekben rendelkezésükre álló táblagépeken 
kísérletezhetnek, felfedezhetik és alkalmazhatják az egyes témakörök-
ről tanultakat az azokra készült androidos alkalmazásokon keresztül. 
A tanórák során a tanárok rengeteg androidos applikációt használnak, 
amelyek az interktivitást és a hatékonyságot nagymértékben segítik. 
A gyermekek a játékos appoknak köszönhetően élvezik az órákat. A 
hagyományos, frontális módon néha unalmasnak tartott tantárgyak 
egy szempillantás alatt válnak játékossá. A sok esetben versenyre vagy 
éppen együttműködésre ösztönző appok segítségével jóval gyorsabban 

és hatékonyabban képesek a tanulók a tananyagot elsajátítani, vagy a 
már elsajátítottakat elmélyíteni.

Fontos megjegyezni, hogy az eszközök és megoldások beépülnek a 
hagyományos képzésbe, jól kiegészítik a tanultakat, egy másféle meg-
közelítéssel megerősítik a hagyományos módon tanultakat, de nem 
helyettesítik egészében azt. 

A szükséges digitális eszközök a Nagyiskolában már beszerelésre ke-
rültek, és a tanulók nagy örömmel használatba vehették. A kisiskolai 
tanterem kiépítése is folyamatban van.

Lovászné Török Magdolna iskolaigazgató

A 2016-os esztendő Szent 
Márton éve volt. Ennek 
jegyében több felnőttek és 
amatőrök számára meg-
hirdetett pályázat megren-
dezésére került sor ország-
szerte.

Ilyen volt a Tápiószent-
mártonban Szent Márton 
tiszteletére megrendezett 
Országos Képzőművészeti 
Pályázat is, ahol iskolánk 
tanulói igen jól szerepeltek. 
A nagyszámú beküldött 
pályamunka közül többet 
kiállításra ítéltek, illetve 
ami külön öröm, hogy 
Rusai Anikó (5. c) elhozta 
az országos második helyet. 
Jutalma volt az oklevélen 

kívül egy csupa hasznos eszközt magába foglaló ajándékcsomag is.
Gratulálunk nekik! Kép és szöveg: Bugyi István József rajztanár

A diákönkormányzat a 2016/17-es tanévben újra meghirdette pont-
versenyét a felső tagozatos osztályok között. Versenyen kívül, de annál 
lelkesebben vesznek részt a feladatok megoldásában az alsó tagozathoz 
tartozó, de a Nagyiskola épületébe járó negyedikes osztályok is. A ver-
seny három időszakra tagolódik, ősszel László, a király, télen László, 
a szent, tavasszal pedig László, a lovag témában kapnak feladatot a 
diákok. Az őszi témához kapcsolódóan a Szent Korona „hű” másola-
tát kellett elkészíteniük, illetve Szent László Facebook-oldalát kellett 
megtervezniük. Rendkívül sok ötletes és látványos munka érkezett, 
amelyekből a 6. a osztály rendezett kiállítást.

Szöveg: Kotánné Kovács Tímea  · Kép: Mészárosné Dobák Ildikó

Újabb rajzos eredmény! rendhagyó kiállítás szent Lászlóról

Rusai Anikó linómetszete
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ÓvoDAI hírEk
Farsangoltak a napsugár ovisok

Beugrókkal is
a szokott magas színvonalon

Csodák tojástartóból

Ismét eljött farsang ideje

Február 4-e nevezetes dátum volt a Napsugár Óvoda naptárjában, hi-
szen ezen a napon tartotta óvodánk a farsangi bálját. Mind a csoportok, 
mind a szülők műsorral készültek. A kicsik vadmotoros macikká vál-
toztak, a Ficánkák lollipop táncot adtak elő. A Méhecskék matróz és 
hawai táncot jártak, majd a legnagyobbak hercegnőként és lovagokként 
mutatták be táncukat. A gyermekek után a szülők vették birtokukba a 
színpadot. Természetesen nem maradhatott el a jutalom sem, minden 
csoport oklevelet kapott elismerésként, és labdákat kapott ajándékba. 
Meglepetéssel készültek az óvó nénik és a dadus nénik is, akik már 
nagyon készültek az ovibálba, de csak hosszas keresés után sikerült a 
gyerekek mulatságát megtalálniuk. Közös tánc után következett a tom-
bolasorsolás, sok-sok nyeremény talált gazdára. Köszönjük a szülőknek 
a bál megtartásához nyújtott segítséget: A sütiket, szendvicseket, szörpö-
ket, a felajánlott tombolatárgyakat. Külön köszönet illeti meg azokat a 
szülőket, akik részt vállaltak a szülői táncban, és vidám órákat töltöttek 
el velünk együtt a táncpróbákon. Végül, de nem utolsó sorban köszönet 
illeti meg a Kisiskola pedagógusait a terem díszítéséért. Velük, veletek 
volt teljes az idei farsangunk. Dobák Jánosné tagóvoda-vezető

A Szivárvány Óvoda farsangi báljához már hagyomány, hogy kiállítás 
kapcsolódik. Szülők és gyermekek közös munkájából születnek meg az 
alkotások. Ebben az évben témánk a tojástartó volt. A beérkezett sok 
szép munka bizonyítja, mennyi játék készíthető egy egyszerű, esetleg 
kidobásra szánt holmiból. Vitorlás, hóember, kukac, vonat, sőt még tűz-
oltóautó is megjelent a művelődési ház kiállítótermében. Az idén készült 
el a legtöbb munka. A farsangi bálon 52 gyermek és családja vehette át 
az elismerő oklevelet és a vele járó ajándékot. Földvári Edit

A Szivárvány ovisok a művelődési házban tartották farsangi délután-
jukat 2017 február 11-én. Elsőként a gyerekek mutatkoztak be versek, 
dalok, tánc kíséretében mutatták meg magukat a színpadon. Az óvó 
nénik műsora betekintést engedett a Málna utca 11-ben éldegélő nyúl 
család életébe. Hogyan telnek napjai Sziszinek, Muszinak, Szuszinak és 
Piszinek, a négy nyúl csemetének. Végül tánccal, tombolasorsolással zá-
rult a farsangi délután.

Köszönjük a szülőknek a sok farsangi finomságot, innivalót, 
tombolafelajánlást, a kiállításra elkészített csodákat, amivel hozzájárul-
tak a délután sikeréhez. Földvári Edit

Február 5-én 15 órakor újra sikert hozott a Fortuna Együttes számára a 
Háry János kalandjai előadás. A jászapáti nézők lelkes tapssal köszönték 
a produkciót. Az előadás annál is inkább bravúr a csoport részéről, mert 
három szerepben is (császárné, udvarhölgy és Krucifix) beugró színjátszó 
(Misinkóné Palócz Erzsébet, Cserháti Anett és Ocskó-Sós Imre) oldotta 
meg a feladatot. Gratulálunk a lélekjelenlétből, közösségi elkötelezett-
ségből és szolidaritásból, s nem utolsó sorban színészi játékból is ötösre 
vizsgázó csapatnak! Katinka
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„A FA A szÉLvIhAr ELLENÉrE A gyökErEIvEL vÉDEkEzIk.”
Farkas kristóf vince doktori védésén

Fázós decemberi reggel illusztris társaság 
indult Hortiné dr. Bathó Edit vezetésével 
Jászberényből Jászfényszarun át Budapestre a 
Károli Gáspár Református Egyetemre, hogy 
a Jászságot képviselve egy nem mindennapi 
doktori védésen vegyen részt.

A téma indokolttá tette a „kivonulást”. 
Megérkezvén igen nagy feltűnést is keltet-
tünk az egyetem falai között, hiszen nagyrészt 
ünnepi jász viseletben vonult végig a csapat 
egészen a helyszínig. Csikós Miklós regnáló 
jászkapitány és felesége, Bolla János emeritus 
jászkapitány és felesége, Talált József emeri-
tus jászkapitány és felesége, Ézsiás István, az 
első újkori jászkapitány, Illéssy Ádám emeri-
tus nagykun kapitány, a Jász Múzeum és más 
közművelődési intézmények, könyvtárak, 
civil szervezetek képviselői, Dobos László, a 
Jászok Egyesületének ügyvivője, a Magyar 
Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Levéltárának munkatársai, családta-
gok, barátok, érdeklődők, egyetemisták töl-
tötték meg a termet.

A téma ide vonzotta az érdeklődőket. Far-
kas Kristóf Vince „A Jászkun kerület tiszti-
kara és társadalmi kötődése (1745–1876)” 
című értekezésének védésére érkeztünk.

Hamarosan megérkezett a bizottság, élén 
Prof. Dr. Gergely András egyetemi tanárral 
és a tagokkal: Dr. Nagy Mariann titkár, Dr. 
Kedves Gyula hadtörténész, Dr. Réfi Attila 
történész, Dr. Szántay Antal Péter történész.

Gergely András professzor úr köszöntötte 
a megjelenteket, csodálkozásának és örömé-
nek egyaránt hangot adva a díszes kompániát 
látván. Ezt követően elkezdődött a hivatalos 
program, a titkár ismertette a jelölt pályáját, 
munkásságát és a dolgozat felépítését.

Utána felkérte Prof. Dr. Hermann Róbert 
történészt, egyetemi tanárt, hogy fejtse ki 
opponensi véleményét. Ő bevezetőjében el-
mondta: „A jelölt nem kis feladatot vállalt 
magára, amikor úgy döntött, hogy feldolgoz-
za a Jászkun Kerület tisztikarának személyi 
összetételét és társadalmi kötődéseit, beágya-
zottságát. Noha a Jászkun Kerület kétségkí-
vül igen gazdag helytörténeti irodalommal 
rendelkezik, amiben szerepe van a helyi (és 
elszármazott) lakosság Magyarországon is 
példátlanul erős lokálpatriotizmusának és 
összetartozásának, mégis, a jelölt munkája 
egy igen fontos kérdésben sok új eredményt 
hozott, és több, korábbi, pontatlan vagy hi-

bás adatot segített kiegészíteni. Az ilyen típu-
sú munkák egyszerre hálásak és hálátlanok. 
Hálásak, mert készítőjük/készítőik hosszú 
időre beírják nevüket a historiográfiába, hi-
szen egy-egy ilyen munkát évtizedekig fognak 
használni a hivatásos és amatőr történészek; s 
hálátlanok, mert gyakorlatilag befejezhetetle-
nek, hiszen minden egyes érintett személynél 
előkerülhetnek olyan források, amelyek mó-
dosítják az életpályáról vagy a hivatalviselés-
ről a szerző által összegyűjtött adatokat.”

Ezt követően részletesen elemezte a dolgo-
zatot, majd végezetül az alábbi gondolattal 
zárta mondanivalóját: „A jelölt disszertáci-
ója sok új eredménnyel gazdagította a Jász-
kun kerületről meglévő eddigi ismeretein-
ket, a tisztviselőség archontológiájának és 
prozopográfiájának (tisztséglistájának és élet-
rajzának – a szerző magyarázata –) összeállí-
tásával pedig nemzedékeket hálára kötelező 
munkát végzett. Az elkészült munka önma-
gában érdemes arra, hogy a Tisztelt Bizottság 
azt megvitassa és elfogadja – amivel egyben 

jelzem, hogy magam a disszertáció doktori 
értekezésként történő elfogadását javaslom.”

Őt követte dr. Bagi Gábor történész, a má-
sik opponens, aki rendkívül hosszan elemezte 
a tudományos munkát.

Bevezetőjében megjegyezte: „a Jelöltnek 
a kerületi tisztviselői kar hivatalviselését és 
pályafutását górcső alá vevő, de emellett csa-
ládtörténeti kérdéseket is érintő vizsgálatai 
ugyanis egyrészt igen nagy, és nehezen fel-
tárható témákat érintenek, másrészt viszont 
túlságosan is sok ponton érintkeznek más 
területekkel. Ez pedig komolyan nehezíti, sőt 
nem is teszi mindenkor lehetővé a vizsgálan-
dó kérdéskörök pontos behatárolását. Min-
denképpen hangsúlyozandó, a jelölt témavá-
lasztása a Jászkunság esetében úttörő jellegű, 
és e kézirat remélhetően egy hosszabb, több 
évtizedes kutatás kezdetét is jelenti. A jelölt 
dolgozatának mostani változata még kétség-
kívül tartalmaz aránytalanságokat, az alapul 
szolgáló adatbázis további folyamatos bővíté-
se, pontosítása is szükséges.

Mindazonáltal úgy vélem, már rendelkezik 
azzal az alapvető szerkezeti vázzal, adatbázis-
sal, eredményekkel, amelyek révén egy meg-

jelentetésre alkalmas kézirat belátható időn 
belül elkészíthető. A felsorolt szempontok, 
tényezők mérlegelése, figyelembe vétele mel-
lett javaslom a Tisztelt Doktori Bizottságnak 
az értekezés elfogadását.” Ezekkel a gondola-
tokkal fejezte be felolvasását dr. Bagi Gábor. 
Ezt követően lehetőség nyílott kérdések, véle-
mények megfogalmazására. Elsőként Csikós 
Miklós regnáló jászkapitány emelkedett szó-
lásra: „A fa a szélvihar ellenére a gyökereivel 
védekezik, ezt nagyon jól tudjuk a Jászság-
ban. Ezért az összegző, igen alapos munkáért 
köszönettel tartozunk Kristófnak.”

Kurucz György az „eladatás” szóhasználatá-
nak elfogadhatóságát vetette fel. Kristóf vála-
szában megjegyezte, valóban jogi nonszensz, 
ami a Jászsággal történt, hiszen igazából zá-
logba adták el. Dobos László kérdésére vála-
szolva említést tett arról, hogy már 1696-ban 
említik a Jászkun Kerületet, bár nem volt még 
székház és meglehetősen zavaros idők voltak.

Gergely professzor megköszönve a hozzá-
szólásokat, szünetet rendelt el, amíg a Bi-

zottság tanácskozott. Végül megszületett a 
döntés, mely alapján cum laude minősítést 
(magyarul: dicsérettel) kapott Kristóf, amely-
hez mindannyian szívből gratuláltunk. A 
hivatalos részt követő állófogadáson további 
terveiről faggattam őt.

Természetesen szeretné ezt a témát könyv 
formában átdolgozni, és a nagyközönség szá-
mára még érdekesebbé tenni. Megmutatni, 
hogyan éltek, élhettek ezek a tisztségviselők. 

Jászfényszaruról, szűkebb pátriájáról a ku-
tatások során sok érdekességet fedezett fel, 
ezeket az értékeket, érdekességet szeretné 
tovább kutatni, és bemutatni a helyi újság-
ban a kedves olvasóközönség számára. (A te-
lepülés értékei, régi lakosai, a Csörsz-árok, a 
Bedekovich család története stb.) Folytatni a 
temetőben megkezdett értékmentő munkát, 
feltárni a templom történetét.

Rengeteg még az elvégzendő dolog, például 
a Lehel kürttel is, mindannyiunk büszkeségé-
vel, amely egyben nemzeti szimbólum, ezzel 
is elmélyültebben kellene foglalkozni.

Sok sikert kívánunk a szép tervek megvaló-
sulásához és várjuk újabb kiadványok megje-
lenését! Nagyné Kiss Mária

Farkas Kristóf Vince és dr. Langó Péter

Kristóf (jobbról a harmadik) a jászfényszarui barátok gyűrűjében
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Ézsiás László: „vers a szívemben, szívem a versben”
FÉBE CD 2 ünnepi bemutatója

Február 10-én péntek este 17 órára gyüle-
keztek a Városháza dísztermében Ézsiás Lász-
ló tisztelői, a versek barátai. 

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Csi-
kós Miklós regnáló jászkapitány, Győriné dr. 
Czeglédi Márta polgármester, Győri János 
Bertalan alpolgármester és Zsámboki Sándor 
önkormányzati képviselő, bizottsági elnök. 

A bemutatón jelen volt Grecsó Krisztián 
József Attila-díjas költő, író, dr. Sződy Szilárd 
a Magyar Rádió nyugalmazott nívódíjas dra-
maturgja, rendezője, aki 1963 óta rendszere-
sen foglalkozik versmondókkal. Az est során 
a bemutatót színesítették a közreműködők: 
Bereczky Szilárd népdalénekes, országos hírű 
versmondó, Magyar Csaba zongoraművész, 
és Szabó Krisztina énekművész.

Tóth Tibor az est házigazdája bejelentette, 
hogy az ünnepség két jeles eseményt is jelent. 
A FÉBE szabályzata szerint tagjait kerekév-
fordulós születésnapjuk alkalmából köszönti. 
Most a 70 éves Ézsiás Lászlót köszöntjük, és 
ebből az alkalomból megjelentetett verses 
CD lemezének bemutatására is sor kerül. 

A FÉBE a támogatók segítségével szüle-
tésnapi ajándékként szánta az ünnepeltnek 
a lemezt, de valójában verseivel, versmon-
dásával ő ajándékoz meg bennünket ezzel a 
kiadvánnyal. 

Röviden a lemezről. A 76 perces CD le-
mezen 27 vers hallható, ebből 15 vers saját 
költemény, míg 12 egy-egy költő verse. A 

lemezen elhangzik többek között a szerzőtől 
a jászokról, a szülőföldről szóló három, az 
édesanyának emléket állító négy vers, két sze-
relmet felidéző költemény, megemlékezik két 
tanáráról, Hesz Ernőről 
és Kiss Józsefről. Gyász-
nap címmel Göncz 
Árpádra is emlékezik. 
Két helyi versíró Agócs 
Zsuzsanna és Zsám-
boki László, három 
már elhunyt vak költő 
Gyengéné Fogarassy 
Margit, Kerekes Géza, 
Juhász Imre, valamint 
az ünnepségen is jelen 
lévő Grecsó Krisztián, 
és nagyjaink József At-
tila, Juhász Gyula, Nagy 
László, Petőfi Sándor, 
Vörösmarty Mihály, 
Zelk Zoltán egy-egy 
verse is felkerült a CD lemezre.

A verseket stúdiójában Bayer Sándor hang-
mérnök rögzítette,a  grafika Koppány Design 
munkája, a nyomdai munkálatok és a lemez-
nyomás a VTCD Videoton Kft. székesfehér-
vári gyárában készült. Főtámogatók: Jászfény-
szaru Város Önkormányzata, Jászfényszaruért 
Alapítvány. Támogatók: Ákos Master Bt., 
prof. Dr. Dobák Miklós, FÉBE, Magtápker 
Kft. Cserháti Vencel, Szűcs Mihály Huszár-
bandérium, Telek Sándor, és Tóth Zoltánné. 
Felelős kiadó, producer: Tóth Tibor

A CD borító előlapjának hátlapján 22 sor-
ban, 1500 karakterben tömörítettük életút-
ját, vagyis 22 betű egy év. A bemutató során 
beszélgettünk Ézsiás Lászlóval, akit 12 kér-
désre adott válaszaiból még jobban megis-
merhettek a jelenlévők.

Laci 11 hónaposan vesztette el édesanyját, 
így idős nagyszülőkhöz került azok nevelték. 
Két kiskorú bátyja édesapjával maradt. Nyolc 
éves sem volt, amikor apját is elveszítette. A 
8. osztályt 4,5 eredménnyel végezte. Rusai 
Pál orosztanár, osztályfőnöke többször meg-
kereste a nagyapját, hogy a gyerek jó képes-
ségű, éles eszű, taníttatni kell. A nagyszülők 
idős kora, anyagi helyzete ezt nem tették 
lehetővé. Biztonságban, és a további költsé-
gektől mentesen kívánták biztosítani az uno-
ka jövőjét. Így Budapestre egy szakmunkás-
képző intézetbe és kollégiumba adták, ahol 
a létfenntartáshoz elegendő ösztöndíjban 
részesült. Két szakma a lakatos és esztergályos 
közül választhatott.

A felvételinél közreműködő tanár mikor 
meglátta a bizonyítványát, benne a jeles 
számtanjegyet –, a magas vézna fiúnak az 
esztergályos szakmát ajánlotta. Így szabadult 
fel a Csepeli Vasműveknél 1964-ben, ahol a 
gyakorlati idejét töltötte. Itt dolgozott 1970-
ig, – ekkor a nagyszülők háza lakatlan volt 
már –, amikor hallotta, hogy a helyi téesz 
esztergályost keres és haza jött. Látása gyor-
san romlani kezdett és 1970 őszére teljesen 
elhagyta. Szerencsére bekerült a budapesti 
Vakok Intézetébe, a sorstársaktól érőt kapott, 
megtanulta a Braille-írást, kitűnő eredmény-
nyel leérettségizett. Tanulhatott volna to-

vább, de ő a telefonközpont kezelést válasz-
totta, onnan ment nyugdíjba. 

Elmondta, gyerekkorában nagymamájával 
a temetéseken felfigyelt Koltay József kántor 
rímbe szedett búcsúztatóira, odahaza hason-
lókat költött, megírta a nagymama búcsúz-
tatóját is, aki ezt nem díjazta. Mai szóhasz-
nálattal jó parodista érzékkel volt megáldva, 
bárki jellegzetes hangját utánozni tudta, így 
a kántor úrét is. Később Vörösmarty: A vén 
cigányát Latinovits hangzással is elmondta. 

(folytatás a 17. oldalon)

Az ünnepség résztvevőinek egy csoportja. Első sor balról jobbra: Győri János Bertalan, Győri Ernő,
Győriné dr. Czeglédi Márta, Grecsó Krisztián, Dr. Sződy Szilárd, Bereczky Szilárd

Magyar Csaba zongoraművész
Beethoven: Für Elise-t játssza

Tóth Tibor kérdést tesz fel az ünnepeltnek
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Ézsiás László: „vers a szívemben, szívem a versben”
FÉBE CD 2 ünnepi bemutatója

(folytatás a 16. oldalról)
Verseket a hetvenes évek elején, majd a 

90-es évektől kezdett el írni, a szülőföldhöz, 
személyekhez kötődően. A bemutatón a CD 
címadó verse, az Óda a szülőföldhöz, egy 
verspályázaton külön díjat nyert Igazolatlan 
hiányzás címmel a XX. FÉBE bálra írt köl-
temény, és több első díjat kapott Vörösmarty 
Mihály: A vén cigány című versek hangzottak 
el előadásában.

Legelőször nagy nyilvánosság előtt 1993-
ban a Naptévé adásában mondott verset, 
ahol a reggeli adásban három versmondó 
szerepelt. Szinetár Miklós Kossuth-díjas és 
kétszeres Jászai Mari-díjas rendező, érdemes 
és kiváló művész tanácsokkal ellátva tovább 
juttatta a középdöntőbe, innen a döntőbe. A 
versmondói pályáját a versenyek során Bán-
ffy György, dr. Sződy Szilárd és Bács Ferenc 
útmutatásai segítették. A beszélgetések közé 
beágyazva, azt színesítve Szabó Krisztina 

énekművész az Úgy szeretném meghálálni és 
A szeretet az egyetlen című dalokat adta elő.

Magyar Csaba zongoraművész, a díszterem 
zongoráján Beethoven: Für Elise-t és Cho-
pin: Desz-dúr keringőjét játszotta el. 

Grecsó Krisztián Ézsiás László versíróról, 
egy hiteles emberről szólt. Idézet a beszédé-
ből: „Ézsiás László keserédes derűje, életsze-
retete, lángoló nosztalgiája, társas magánya 
ugyan egy folytonos filozófiai létállapot, de 
most érdemes megállni, ha már ilyen csinos 
és kerek az évek száma.

Lacival egyébként is mindig számadásra és 
számvetésre készül az ember, de most külö-
nösen szép alkalom van rá.

Javaslom, hiszen hozzá ez méltó, mindezt 
ne nehezen vagy nehéz lélekkel tegyük, ha-
nem az ő fanyar humorával, komisz és évődő 
figyelmével, aggódásával, szeretetével megtá-
mogatva.

Tudod, barátom, nem a hetven év számít, 
pontosabban az nem számít, hanem, hogy 

egy költő, előadóművész és egy hiteles em-
ber, csupa nagybetűvel megünnepeltetik 
azért, ami a legtöbb, mi elérhető az életben: 
hogy méltósággal, egyenes emberként kitart, 
művészetét lelki és szellemi hitelével támo-
gatja meg. 

Továbbra is arra kérlek, taníts minket, hogy 
adj még sokaknak példát, a soha el nem 
múló, és hetvenéves korodra sem fáradó lel-
kesedéseddel, mutasd, hogy bármi történik, 
lehet szeretni a magyar nyelvet, a magyar 
mondatot. Különösen, ha a te zengő hango-
don szólal meg, vagy amikor az alanyi verse-
idben keresi önmagát. 

Laci itt van velünk, erőben, egészségben, de 
ha már arra kértek, hogy köszöntsem, elmon-
dok valamit helyette.

Ézsiás László nem akarta ezt az utat, nem 
vágyott önmaga hőse lenni. Kemény, néha 
szinte kegyetlen sors lett az övé, és ebben a 
harcban találta meg a pálya, az élete értelme. 

A magyar nyelv és a magyar költészet. Ta-
lán ő maga sem hitte volna, hogy mostanra 
számtalan döntős helyezéssel, sőt az utóbbi 
években – remek formában van – már fon-
tos, jegyzett szavalóversenyek megnyerésével 
jut fel a csúcsra. Ad reményt, lendületet, 
életerőt, jókedvet, látóknak és nem látóknak 
egyaránt. 

Vagy, hogy verseivel az a szülőföld, Jász-
fényszaru vigasztalódik majd, ahonnan olyan 
nehéz szívvel távozott. És ahová most, ezen a 
gyönyörű kerek évfordulón és születésnapon 
is, természetesen nem először, hazatalál. Az 
ünnepi lemez, amit szülővárosa gondozott, 
egyszerre mutatja be őt költőként és előadó-
ként, tükrözi ezt a szép pályát, mutat ízlést, 
ragaszkodást klasszikushoz és modernhez. Az 
életet adó, a helyette is látó magyar mondat-
hoz. Gyakran hallani, ha valaki sokoldalú és 
nagylelkű, hogy az illető intézmény.

Ézsiás László nem az. Laci hét évtizede 
ugyanaz, maradt, aki volt – és miközben egy-

szerre remek előadó és sokaknak reményt adó 
alkotó – továbbra is: egy nagyszerű, hiteles 
ember…” 

Dr. Sződy Szilárd – aki versmondó ver-
senyeken találkozott először vele – előadói 
munkásságáról szólt. Lacit különleges tehet-
ségnek tartja, aki a szakemberek tanácsait 
magáévá tudta tenni és az elmúlt két évti-
zedben folyamosan fejlődött és jelenleg csúcs 
formában van. Amelyik versenyen indult az 

utóbbi két évtizedben az első három helyezett 
egyike sok estben az első.

Bereczky Szilárd versmondó barát, felol-
vasta József Tibor kaposvári lakos, látássérült 
versíró Lacinak a 70. születésnapjára írt – a 
FÉBE-hez eljuttatott – A hetvenkedő című 
versét, majd saját nevében népi születésnapi 
dallal köszöntötte az ünnepeltet.

Magyar Csaba zongora kíséretével a kö-
zönség egyesített kórusként felállva énekelte 
Halász Judit a Boldog, boldog, születésnapot 
című dalát.

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 
elsőként a város, a jelenlévők nevében kö-
szöntötte és adott át egy kis hazai ízeket tar-
talmazó ajándékcsomagot.

Az ünnepelt köszönetképpen sajátmagá-
nak írt évfordulós versét – mely a CD-re is 
felkerült – a Hetvenéves vers vagyok címűt 
mondta el.

Az előfizetők, a támogatók, közreműködők 
köszönetképpen megkapták Ézsiás László 
verses CD lemezét.

A rendezvényen a mosoly, a derű, a megha-
tódottság és a méltóságteljes ünnepi pillana-
tok egyaránt jelen voltak.

Laci, Isten éltessen még nagyon sokáig, a 
jövőben is szülessenek új írások és versmon-
dói sikerek. 

A verses CD 1200 Ft-os áron a 3A Takarék-
szövetkezet helyi kirendeltségén Hangosiné 
Réz Máriánál, vagy a Városi Értéktárban Tóth 
Tibornál megvásárolható.

Tóth Tibor 
Fotók: Glonczi Rudolf

Győriné dr. Czeglédi Márta az ünnepeltnek átadja az önkormányzat ajándékát

Szabó Krisztina énekművész énekli
A szeretet az egyetlen Kormorán dalt
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virgonc tábor

felhívás adománygyűjtésre

Nyelvtanulók figyelem!

ÉLMÉNy-KALAND -KINCS-ÉLMÉNy-KALAND -KINCS-ÉLMÉNy-KALAND -KINCS-ÉLMÉNy-KALAND -KINCS

KÖZKÍVÁNATRA! A nagy sikerre való tekintettel helyszín: a Balaton melletti
Gyenesdiás – Vadóctanya
Elhelyezés kőházban, 4–10 ágyas szobákban
Időpont: 2017. július 16-23. 8 nap 7 éjszaka
Részvételi díj ismét: 32.000 Ft (Részletekben is fizethető!)
Rengeteg jó, új program vár rátok: 
kirándulások a Balatonfelvidéken, a környék nevezetességi,
közös és kiscsoportos játékok, vetélkedők, kézműveskedés, tábortűz, foci, ping-pong, 
fürdőzés a Balatonban, disco, éjszakai túra, stb. MEGLEPETÉS!

Jelentkezzetek Lovászné Magdi néninél a Nagyiskolában!
Előleg befizetése: március 5-ig (5.000 Ft Nagyiskola titkárság), melyet visszaadni nem tudunk!
További részletekért hívhatjátok a 30/557-5023-as telefonszámon Magdi nénit.

Töltsünk el együtt egy élményekben gazdag, vidám, szórakoztató, tartalmas hetet!

Egy, a megyében működő fogyatékos otthon számára gyűjtést 
rendez a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola. Az adakozóknak lehetőségük van jó helyre küldeni azokat a 
ruhaneműket, megunt, vagy már szükségtelen játékokat, amik csak a 
helyet foglalják. A mintegy 180, felnőtt fogyatékos  lakó számára az 
alábbiakkal lehet segíteni:

· jó állapotú felnőtt női és férfi ruházat (esetleg alig használt, de már 
nem divatos lábbeli),

· játékok: elsősorban társas és építő, de más is lehet.
A felajánlásokat március 6-tól, hétfőtől március 17-én, délutánig fo-

gadja a kisiskolában reggel 8-ig, vagy délután 2-6-ig Barócsi Józsefné, 
Péter Lászlóné és Varga Ildikó. B. É.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár orosz és német kezdő 
nyelvtanfolyamot hirdet. 

Német: 60 órás tanfolyam ára · 8-10 fős csoport esetén 40.000 Ft,
 · 4-7 fős csoportban 80.000 Ft.
Orosz: 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 részl. 

Heti egy alkalom, 2 óra (2 x 45 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, 06-70/431-6113)

Bordásné Kovács Katalin igazgató

A magyar kultúra napja alkalmából Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester és Gergely Róbert színművész köszöntötte a közönséget

január 21-én a Pasik a pácban című előadás előtt. A nagyszerű előadás 
után Csomor Csilla színművészt is köszöntöttük születésnapja

alkalmából. Jelenet az élőadásból.              Katinka

Öt jászfényszarui versmondó nevezett a Szolnokon meghirdetett országos 
tehetségkutató televíziós versenyre. A továbbjutókra szavazni lehet a 

Szolnok tévé honlapján: www.szolnoktv.hu
Katinka
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A hÓNAp ÉrTÉkTárI ÉrDEkEssÉgE

Kiss Tibor (Dózsa Gy. út 10.) FÉBE tagunk 
szülei dokumentum és fotó hagyatéka igen 
értékes az utókor számára. A tőle kapott Jász-
fényszarut ábrázoló képeslapot (e képeslap 
az ország legnagyobb Sárospataki képeslap 
gyűjteményben sem szerepel) választottuk a 
hónap értéktári érdekességének. 

A kép a főtéren álló fontosabb épületeket 
ábrázolja. A képeslap hátlapja posta tisz-
ta „Levelező lap és qu 57” felirat található. 
A képeslapon látható hajdan timpanonnal 
díszített 1913. augusztus 19-én avatott Fiú-
iskola (Szabadság út 2.), ma Kisiskola, így a 
levelezőlap ezt követően készülhetett.

A képeslap további érdekessége, hogy 
nyomdai hiba folytán a római katolikus 
templomot reformátusnak jelölték. 

A képeslap eredetiben a Városi Értéktárban 
megnézhető. Tóth Tibor

Fotó: Városi Értéktár achívuma

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 helysége 
ad lehetőséget.  
Vetítési napok: 

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

sorának vetítése

2017. március 13-án 17 órakor
 A FÉBE VI. Jótékonysági műsoros est és bál (1999. február) mű-

sorának vetítése
2017. március 27-én 17 óra 30 perckor
 A FÉBE XXIV. Jótékonysági műsoros est és bál (2017. február 

18.) műsorának közkívánatra történő levetítésével fejezzük be a 
téli vetítési estéket.

Nézzük meg, éljük át újból, ismerjünk magunkra, nosztalgiázzunk 
együtt egy tea mellett, a település történelmének egy pillanatáról. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Tóth Tibor

A december 3-án felavatott Igazgatók táblájához szeretnénk készíteni 
egy igazgatók tablóját. A tablóhoz fotókra van szükségünk, ezért kérés-
sel fordulunk az olvasókhoz, hogy segítsenek a tabló összeállításában.

Keresünk Márkus Jánosról egyéni vagy csoportban látható korabeli 
fényképet. Márkus János 1863-ban született, Pásztón kezdte a tanítói 
pályáját, 1890-től Jászfényszarun tanított. Itt alapított családot, leánya 
Mária alapította a település első óvodáját, fia Ödön tanácsi tisztviselő 
volt. 1914-től 1926-ig nyugdíjazásáig volt igazgató-tanító. 1929-ben 
elhunyt, a családi sír a Szent Kereszt temetőben volt, rátemetés folytán 
a családi sír megszűnt.

Keresünk Gusztin Mihályról egyéni vagy csoportban látható kora-
beli fényképet. Gusztin Mihály 1876-ban született. Jászfényszarun az 
iskolaszék 1913-ben választotta meg tanítónak. Tíz éven át 1926-tól 
töltötte be az igazgató-tanító beosztást, 1936-ban nyugdíjba vonult. 
1950-ben elhunyt, a sírja a Szent Kereszt temetőben megtalálható.

Kérjük, akinek tulajdonában van Márkus Jánost vagy Gusztin Mi-
hályt ábrázoló fénykép, digitalizálásra - néhány percre - szíveskedjen 
behozni a Városi Értéktárba (Szentcsalád tér 12. telefon: 06-57-660-
800), melyet előre is köszönünk.

Tóth Tibor

Magyarországon 10. alkalommal rendezték meg a Házasság Hetét, 
ami Angliából induló kezdeményezés volt mintegy 2 évtizeddel ez-
előtt. A házasság és a család fontosságára hívják fel a figyelmet egyhá-
zak és civil szervezetek a Valentin napi megajándékozás újabb szokása 
mellett. „Veled kiteljesedve!”, így hangzott az idei szlogen. Madarász 
Isti filmrendező és felesége, Kerekes Monika voltak a rendezvény 
nagykövetei, a fővédnöke pedig Herczeg Anita, köztársasági elnökünk 
felesége. 

Ebben az évben a Mindenszentek Plébánia is csatlakozott az országos 
kezdeményezéshez. A rendezvénynek a Szent Erzsébet Közösségi Ház 
adott otthont február 12-én, vasárnap délután.

A megjelenteket Gábor atya köszöntötte, majd „Szeretni tehozzád 
szegődtem” címmel egy szerelmes versekből álló összeállítás alapozta 

meg a hangulatot. Jáger János gitárjátékát hallhattuk legnagyobb ma-
gyar költőink szerelmes versei között, hiszen tőlük szebben nem lehet 
megfogalmazni ezt a ritka és gyönyörű érzést.  A házaspárok megáldása 
után az Imával nyert csaták című filmet néztük meg közösen, majd Gá-
bor atya gondolatai után egy beszélgetéssel zárult a jól eltöltött pár óra.

Az előtérben régi és újabb menyasszonyi képekből készült kiállítás 
segítették a hangolódást. 

Bár „teltházas” volt a rendezvény, akár elégedettek is lehetnénk, el-
gondolkodtató, hogy a kiküldött több száz meghívó hatására szinte 
senki sem jött el…

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a szervezésben, a közre-
működésben, megvendégelésben és részvételükkel segítették ennek a 
nemes  kezdeményezésnek a sikerét. B. É.

régi jászfényszarui képeslap

Nosztalgiavetítés a városi Értéktárban

kérés az olvasókhoz

házasság hete rendezvény Jászfényszarun
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páLyázATI FELhívás

az 1% felajánlásáról – Bedekovich lőrinc Népfőiskolai társaság

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek támogatására pályázatot ír ki.

•	Támogatási	célok:
a) egészségügyi, szociális, karitatív tevékenység, egészséges életmód elősegítése;
b) nevelés, oktatás;
c) kulturális, közművelődési, művészeti és sporttevékenység;
d) közbiztonság, közlekedésbiztonság javítása;
e) munkanélküliek segítése;
f ) fogyatékosok támogatása;
g) zöldprogram, városépítés, környezetvédelem, műemlékvédelem;
h) az Önkormányzat feladatkörébe tartozó más közösségi tevékenység.

•	Pályázhatnak	azok	az	egyházak	és	civil	szervezetek,	egyéb	közösségek,	amelyek:
a) bejegyzett székhelye Jászfényszaru közigazgatási területén van, vagy
b) bejegyzett országos, vagy regionális szervezete Jászfényszaru igazgatási területén önálló szervezeti egységgel rendelkezik, vagy
c) tevékenységüket kizárólag, vagy elsősorban Jászfényszaru lakossága érdekében végzik és
d) nyilvántartásba vétel céljából bejelentkeztek az Önkormányzathoz; 
e) azok a pályázók, akik korábban önkormányzati támogatásban részesültek, csak a beszámolási kötelezettségük teljesítése után nyújthatnak be 

újabb pályázatot.

•	Nem	adható	támogatás:
a) üzleti és gazdasági tevékenység elősegítéséhez, 
b) olyan szervezetnek, amely országgyűlési vagy önkormányzati választáson jelöltet állít, illetve pártot közvetlen támogatásban részesít,
c) olyan szervezetnek, amely éves beszámolójával és – közhasznú szervezet esetében – közhasznúsági mellékletével kapcsolatos, a 2011. évi 

CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének nem tesz eleget,
d) a Jászfényszaru Város Önkormányzatától kapott 2016. évi támogatással nem számolt el.

•	Új	pályázathoz	mellékelni	kell:	
a) a pályázati adatlapot,
b) egyház esetében a nyilvántartásba vételt igazoló, illetve az egyház képviselőjét képviseletre jogosító okiratot,
c) intézmény esetén az alapító okiratot,
d) egyéb pályázó esetében a létezését és céljának megfelelő folyamatos működését igazoló iratot, 
e) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a törvénynek megfelelően az éves beszámolóját, és közhasznúság esetében a közhasznúsági 

mellékletet is letétbe helyezte,
f ) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy országgyűlési és önkormányzati választáson nem állított jelöltet.

•	A	pályázat	beadási	határideje:	2017.	március	20.

•	Beadási	cím:	5126	Jászfényszaru,	Szabadság	tér	1.	„Civil	pályázat”	megjelöléssel.

•	Pályázni	pályázati	adatlapon	kell,	mely	a	Jászfényszarui	Közös	Önkormányzati	Hivatal	épületében	térítésmentesen	vehető	át,	vagy	letölthető	a	
www.jaszfenyszaru.hu honlapról. A határidő jogvesztő, az ezt követően benyújtott pályázatokat a Kiíró érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

•	A	pályázat	elbírálásának	határideje:	2017.	április	20.

•	A	pályázó	a	támogatásként	kapott	összeg	vonatkozásában	legkésőbb	a	következő	év	január	31-ig,	büntetőjogi	felelősségének	tudatában,	aláírá-
sával igazolt beszámolóban tájékoztatni köteles a támogatást nyújtót az elnyert összeg felhasználásáról.

Jászfényszaru, 2017. február 
Győriné dr. Czeglédi Márta

polgármester

Köszönjük, hogy az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogatták szervezetünk céljait, munkáját! 
Az Önök támogatása is segítette azt a munkát, amellyel a népfőiskolánk jelentősen hozzájárult a Jászság, Jászfényszaru közösségi, szellemi 

arculatának formálásához. Fontos volt az Önök támogatása ahhoz, hogy továbbra is megrendezhettük az Erzsébet napi vásárt, programokat, 
fotókiállítást, az Adventi Kávéház karácsonyi hangversenyt. Többen csatlakoztak a szakmai programjainkhoz, résztvevői voltak a népfőiskolai 
rendezvényeknek, segítették a pályázatok előkészítését. 

Köszönjük azt a sok – egész éven át húzódó –, heti műhelymunkát, amellyel közreműködtek egy-egy program megszervezésében, illetve hogy 
támogatásukkal hozzájárultak a népfőiskolai „Drámatábor” megvalósításához. 

Célunk továbbra is – az előző évekhez hasonlóan – segíteni a helyi közösség szerveződését, információkhoz való hozzáférés lehetőségének 
bővítése, a kiállítások, hagyományőrző programok foglalkozások, nyári tábor megszervezése, Bedekovich Füzetek – fotóalbum kiadása és a 
népfőiskolai tevékenység folytatása. 

Kérjük Önöket, hogy továbbra is támogassák személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával Társaságunkat!
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság adószáma: 18822197-1-16
Köszönjük a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság nevében:

A Társaság elnöksége
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In memoriam karizs pál
Egy	iNTErjÚ	ElmArAdT

Február 16-án vettünk végső bú-
csút Karizs Páltól, aki 82 évet élt.

Nyolc évtized távlatából tudta 
volna elmondani saját élete példá-
ján a helyi szorgalmas, földművelő 
paraszt családok életét, a föld min-
denek fölötti szeretetét.

Temetésén nagyon sokan voltunk, 
a helyi gazdatársadalom, rokonai, 
tisztelői, a volt téesz-tagok, vadász-
kürt szólt tiszteletére és természete-
sen sok vadász is megjelent.

Karizs Pálnak a senior vadásznak szervező munkája és tekintélye so-
kat nyomott a latban ahhoz, hogy megalakult a Jászfényszarui Földtu-
lajdonosok Vadásztársasága.

Az, aki ismerte, mind tisztelte, szerette a fizikailag és szellemileg 
mindvégig friss dolgos embert. Életének utolsó napján már az idei 
mezőgazdasági évet tervezte és lányának családjával együtt ápolta fek-
vőbeteg feleségét.

– Ott fenn valaki másképp döntött. – 
„Ez az ember nagy értékeket hordozott magában, szaktudást, egyenes-

séget, bátorságot, úgy hogy sosem ment neki a falnak. Olyan dinnyét ter-
mesztett, hogy csodájára jártunk. Az utolsó öreg parasztot veszítette el a 
Vadásztársaság. Halála olyan lett, mint amilyet az Istentől kért, csak úgy 
elaludt.”

Ördögné Czeglédi Mária

KÖZMEGBECSüLÉSNEK ÉS KÖZTISZTELETNEK
ÖRVENDETT

Karizs Pál olyan közmegbecsülésnek és köztiszteletnek örvendett, 
ami arra késztet, hogy a következő lapszámokban megírjam azokat a 
gondolatokat az Ő élete példáján, amik eszembe jutottak a temetésén 
és amelyek remélem, örök mementóként szolgálnak azoknak, akikről 
alig emlékezik már a helyi társadalom, mert ez az interjú ugyan már 
elmaradt, de a hasonló életet élő paraszttársadalomról szóló hiteles in-
formációk nem maradhatnak el.

Emlékét megőrizzük, Isten áldja! Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Karizs Pál

köszönetnyilvánítás, emlékezés
„Számunkra Te sohasem leszel halott
Örökké élni fogsz, mint a csillagok
Drága jó szívét, két dolgos kezét áldd meg Atyám!
S mi köszönjük, hogy õ lehetett a mi Édesapánk…”
Hálás szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik

KORMOS ANDRÁS
(1934.12.29 – 2017.02.06)

temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, együttérzésükkel gyászunkban

támogattak, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

„Lám ennyi az élet, gondoltad-e?
Egy pillanat és mindennek vége.
Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe.
Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom,
Szerető szívekben örök gyász és fájdalom!”
Köszönetet mondunk a rokonoknak,
szomszédoknak, barátoknak és ismerősöknek,
akik szeretett Férjem, Édesapám, Apósom, Nagypapánk,

GERGELy EMÁNUEL
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

TAKÁCS JóZSEFNÉ
PINTÉR TERÉZ

temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

HOLLó
SZABó JóZSEF

temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk a rokonoknak, barátoknak, volt munka társaknak, 
vadásztársaknak, szomszédoknak és mindazoknak, akik

KARIZS PÁL
temetésén részt vettek, sírját a szeretet koszorúival,
virágaival borították és fájdalmunkban osztoztak.

„Pihen a kéz, mely értünk dolgozott,
Pihen a szív, mely értünk dobogott.”

A gyászoló család

Emlékezés

RÁCZ ADOLF
halálának 1. évfordulójára.
Fájó szívvel emlékezünk
és köszönetet mondunk mindazoknak, akik
a temetésen részt vettek és gyászunkban osztoztak.
Szerető családja

Emlékezés

FARKAS JUTKA
halálának 5. évfordulójára.

Szívünkben örökké őrizzük emlékét.
Hat testvére, fia, menye és két unokája

Emlékezés

BORBÉLy SÁNDOR
halálának 1. évfordulójára.

„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél,
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél.
Nélküled jön el a tavasz, nyár, ősz, tél,
Bármilyen szép is nélküled mit sem ér.”

Szerető családod

Emlékezünk

BOTH JóZSEF
és felesége

BAGI MÁRIA
halálának 1. évfordulójára.

„Lelketek, remélem, békére talált,
Ti már a mennyekből figyeltek ránk.

Soha nem felejtünk, szívből szeretünk,
s örökkön örökké Rátok emlékezünk.”

Szerető családjuk
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Emlékezés

KOLLÁR SÁNDOR
halálának 17. évfordulójára

„Gyertyákat gyújtunk és mécseseket. Ezek a fények világítsanak neked.
Emléked örökké itt van velünk. Amíg élünk, te is élsz velünk!”

Szerető családod

Emlékezés

BORBÉLy JÁNOS
halálának 4. évfordulójára.

„Lehet, hogy múlnak az évek, de Mi nem feledünk Téged!
A szeretett összeköt ugyan úgy, mint régen.”

Szerető feleséged és családod

köszönetnyilvánítás, emlékezés

Emlékezés

ÉZSIÁS SÁNDOR
halálának 5. évfordulójára.

„Hiába rohan az idő, szállnak az évek,
emlékeid szívünkben örökké élnek.

Csodás volt, hogy éltél, és bennünket szerettél,
nekünk nem haltál meg, csak álmodni mentél.”

Szerető családja

tüdőszűrés

Búcsúzunk

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2017. évi tüdőszűrő vizsgálatot 
2017. március 02-től (csütörtök) 2017. március 23-ig (csütörtök) vég-
zik Jászfényszarun.

Szűrés helye: Egészségház (Deák F. u. 1.)
Szűrővizsgálat időpontjai:
Hétfő: 12.30 - 16.30
Kedd: 8.30 - 12.30
Szerda: 12.30 - 16.30
Csütörtök: 8.30 - 12.30
Péntek: 8.30 - 12.30
Utolsó szűrési nap: 2017. március 23. (csütörtök)

FIGyELEM:
Kérjük, hogy vigyék magukkal a személyi igazolványukat és TB 

kártyájukat. A szűrés nem kötelező, azonban kérjük, hogy egészségük 
érdekében a vizsgálaton megjelenni szíveskedjenek.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szűrés a 40 év felettieknek té-
rítésmentes, ajánlott, a 40 év alatti lakosok részére térítésköteles és 
beutaló szükséges. A vizsgálat díját, várhatóan 1.700 Ft-ot postai 
csekken kell befizetni, melyet a szűrés helyszínén kérhetnek, beutaló 
bemutatása ellenében.

A 18 év alattiak szűrésénél beleegyező nyilatkozat aláírása végett szü-
lő/gondviselő megjelenése is szükséges!

Kérésre a Tüdőgondozó Intézet a vizsgálati leletet felbélyegzett borí-
ték ellenében lakcímre postázza.

Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

A Gondozási Központ dolgozói és lakói fájdalommal búcsúznak ott-
honunk lakóitól: Takács Istvánné Ica nénitől, Nagy Boldizsárné Manci 
nénitől, Dányi Jánosné Erzsike nénitől, Kiss Szidónia Szidike nénitől és 
Czigány János Jani bácsitól. Sajnos Erzsike néni és Szidike néni rövid ideig 
voltak otthonunk lakói, magas életkort életek meg, hozzánk már súlyos 
betegen kerültek. Szerettük volna jobban megismerni őket.

Jani bácsi csendes, jó ember volt, aki mindig figyelt a körülötte lévőkre. 
Manci néni mosolyát, vidám természetét nem felejtjük el. Ica néni volt 
közülük a legrégebbi lakónk, nótás kedvét megőrizzük emlékezetünkben.

Az idei évben sajnos több idős lakónktól kellett búcsút vennünk, ami 
számunkra sem könnyű. Sokszor már a bekerülés idején rossz általános 
egészségügyi állapotban érkeznek hozzánk. Több krónikus betegségben 
szenvednek, amelyek esetenként igen súlyosak. Bár az itt dolgozók tisztá-
ban vannak azzal, hogy bármennyire is jól végzik munkájukat, a vesztesé-
get elkerülni nem lehet.

Ezúton szeretnénk megköszönni a hozzátartozóknak, hogy munkánkat 
mindig segítve, velük együttműködve tudjuk végezni. Osztozunk fájdal-
mukban és együtt érzünk bánatukban. Az intézmény dolgozói

Emlékezés

ZSÁMBOKI IMRE
halálának 10. évfordulójára.

„Mint gyertyaláng, lobban el az élet,
Gyors folyóként suhannak az évek.

Míg fájó emlékként a múlt dereng, De a szív az soha nem felejt”
Szerető családod

Köszönetet mondunk
a rokonoknak, ismerősöknek, akik

KUN JóZSEF
temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút hoztak, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Emlékezés

KUN JóZSEF
halálának 11. évfordulójára.

„Gyertyákat gyújtunk, és mécseseket,
Ezek a fények világítsanak nektek.
Emléketek örökké itt van velünk,

Amíg élünk, Ti is éltek velünk.
A szerető család

Emlékezés

TUSOR JÁNOS
halálának 8. évfordulójára.

„Szíved pihen, a miénk vérzik,
A fájdalmat csak az élők érzik.

Az idő múlik, feledni nem lehet,
Nélküled fájó élni az életet.

Szerető családod

Emlékezés

NAGy ISTVÁN
halálának 5. évfordulójára.

„Megpihen a dolgos, jó apai szív, 
áldás és hála övezi a sírt.

Szerető férj voltál, drága édesapa, nagypapa
Bánatos családodnak, most az őrangyala.”

Szerető családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

NAGy BOLDIZSÁRNÉ
KISS MARGIT

temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.
Köszönetet mondunk a Gondozási Központ

dolgozóinak odaadó munkájukért.
A gyászoló család

Emlékezés

TóTH SÁNDOR
halálának 3. évfordulójára.

„Ne búsuljatok, nekem már nem fáj semmi,
Ha eljön az este csillagként tudok nektek üzenni.

Tekintsetek fel az égre, ott fogok ragyogni,
Szívetek egy darabja voltam, mit nem lehet feledni.”

Szerető családod
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KÖZÉRDeKŰ telefONSZÁMOK

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

Szemvizsgálat minden szerdán 15.00-tól (bejelentkezés alapján).

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

MÁRCIUSI AKCIÓ!
NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY:  KERET -40%

Multifokális lencse: -30 %
Napszemüveg: -30%

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig

KUTyASZÍV
Állatmentő Közhasznú Alapítvány

Cím: 3000 HATVAN, Bercsényi u. 28.
Tel: 0036-20-248-0208, 0036-30-781-4356

ariar60@gmail.com 
kutyasziv60@freemail.hu

MEGFELELŐ GAZDIK KERESTETNEK!!!
 LEHEL ERIK GERLE
 10 hó. keverék kan 1 éves kistestű kan 2 éves kistestű kan

Közművesített családi ház eladó helyben,
a HUNYADI utca 59 alatt, nagy kerttel.

Érdeklődni lehet: +36-20/627-7063

Eladó 663 m2 területű építési telek lebontandó kis házzal.
Jászfényszaru, KOZMA U. 5.

Tel.: +36-30/221-6312
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programajánló
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
6. 17:00 Nosztalgia vetítés az értéktárban – IV. FÉBE bál
9. 12:45 Ifjúsági hangverseny a művelődési házban
  – Szélkiáltó Együttes – Vers és dallam
11. 19:00 Lóbarátok bálja a művelődési házban
12. 10:00 Játszóház a művelődési házban
14. 16:00 Városi ünnepség a Petőfi szobornál
  és a művelődési házban
25. 14:00 Vasúttanyai öregdiákok találkozója a kaszinóban
26. 9:00 Béke Horgászegyesület közgyűlése
  a művelődési házban
31.   R.Ö.G. kortárs szolnoki művészek kiállítása
  a Régi Kaszinó étteremben

Április
1.   Nagymama – jászárokszállási Görbe János Színkör 
  színházi előadása a művelődési házban
2. 15:00 Díszszemle a főtéren a Dicsőséges Tavaszi Hadjárat
  emlékére
4.   Csillagászati nap a művelődési házban
7. 17:00 Költészet napi megemlékezés
  a Gondolatolvasó körrel a könyvtárban
9. 10:00 Baptista közösség húsvéti játszóháza

Időszaki kiállítások
· Tulipánvarázs – Erdélyi Anikó rajzai a művelődési házban
· Ghyczy György festőművész 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!

A jászfényszarui Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
szeretettel várja a jászárokszállási

Görbe János Színkör
CSIKy GERGELy: A NAGyMAMA

című három felvonásos, zenés vígjátékára
Időpont: 2017. április 1. szombat 17 óra

Jegyek 1.000 és 1.500 Ft-os áron elővételben a művelődési házban
és a közönségszervezőknél válthatók.

Színházi előadás

A Filharmónia Magyarország ifjúsági bérlet előadássorozat célja a 
klasszikus zene fókuszba helyezése a különböző korosztályok életében. 
A nemes célhoz csatlakozott Jászfényszaru városa is. Az előadássorozat 
március 9-i műsorának címe: Vers és dallam. Közreműködik a SZÉL-
KIÁLTÓ együttes, mely megzenésített verseket ad elő akusztikus 
hangszereken. Ez alkalommal magyar és a világirodalom kortárs és 
klasszikus költőinek verseit fogják megénekelni gyerekeknek és felnőt-
teknek egyaránt. Az előadás moderátora Dr. Lakner Tamás, az együt-
tes alapító tagja.

Az eseményre mindenkit szeretettel vár színháztermébe 12.45 perces 
kezdéssel a rendező, Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár! 

Palásthy Pál

vers és dallam

Szélkiáltó együttes

SZÜLETTEK: Mózes György Márk (Sander Aranka), Réz Gergő (Kocsi 
Anikó), Sas Bence Balázs (Jáger Mónika), Vörös Valentinó Dáriusz (André 
Fanni). Pontosítás: decemberben született Vágner Zente (Gábor Andrea).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Kolozs István és Nagy Tímea.
ELHUNYTAK: Dányi Jánosné Tóth Erzsébet (87), Farkas Ferenc (79), 

Gulyás István (53), Harmath Miklósné Folyó Rozália (90), Jakus Sándor-
né Molnár Irén (79), Kiss Szidónia (90), Kun József (71), Luda Lászlóné 
Sápi Kornélia (86), Nagy Boldizsárné Kiss Margit (82), Nagy Józsefné 
Sinka Viktória (85), Zsólyomi Vencelné Faragó Rozália (85).

A rovatban közölt adatok tájékoztató jellegűek.

Anyakönyvi hírek – JANuár


