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Kedves Olvasóink!
Jászfényszaru Város Önkormányzata az idei évtől kiemelt területként 

kezeli a helyi fiatalok célkitűzéseinek támogatását és az ifjúság lehető-
ségeinek bővítését. Ennek keretében egy hosszú távú építkezésre invi-
táljuk a település lakóit, amely során a közösségi tervezés módszerével 
alakítjuk ki projektjeinket.

Az építkezés alapköveként tekinthetünk az önkormányzat által jóvá-
hagyott „Egész évben gyereknap!” című rendezvénysorozatra.

A Fény-Napok keretében 2017. augusztus 13-18. között kerül meg-
rendezésre a Jász Ifjúsági találkozó, amelyről részletes információt az 
újság májusi számában közlünk!

A város célkitűzései között szerepel egy innovációs miliő kialakítása, 
így központi szerepet kíván vállalni a jászság ifjúságának szervezésé-
ben, bekapcsolódva az Európai Unió által finanszírozott Erasmus+ 
„Youth-exchange” ifjúsági-csereprogramba, hogy fiataljaink nemzet-
közi tapasztalatokkal is gazdagodhassanak.

Jászfényszaru hazavár! Számít a véleménye!
Ifjúsági ügyekkel kapcsolatos észrevételeit, javaslatait ide várjuk:

Illés Gergő
ifjúsági koordinátor
06 (57) 520 144

illes.gergo@jaszfenyszaru.hu

 Bordásné Kovács Katalin Győriné dr. Czeglédi Márta
 program koordinátor polgármester

Jászfényszarui Város Önkormányzata
szeretettel vár minden kedves érdeklődőt!

6:00 Zenés ébresztő
10:00-12:00 Motoros bemutató országos hírű motorosok
 részvételével a cross pályán 
12:30 Motoros felvonulás a város utcáin
14:00 Szabad motorozás a cross pályán
Programok a Sportpályán 
9:00-12:00 Egészségügyi szűrések a tűzoltó szertárban,
 csontsűrűség vizsgálatra előzetes bejelentkezés
 a védőnői szolgálatnál: 57/422-268
10:00 Női kézilabda torna – ifjúsági, felnőtt
15:00 Civil szervezetek – „főzőcske”
15:00 Helyi művészeti csoportok bemutatói a színpadon
15:00-19:00 Kalóz gólyalábasok gyermekprogramjai, arcfestés,
 lufi hajtogatás, bűvésziskola, ugrálóvár 
15:00-20:00 Gokart a felső pályán – versenyek is (díjazással)
18:00 Magyar Rózsa műsora a színpadon
19:00 Vikidál Gyula műsora a színpadon
 Egész nap kirakodó vásár, büfé.

A rendezők a változtatás jogát fenntartják!
A részletekről tájékozódhatnak a www.jaszfenyszaru.hu honlapon,

a város facebook oldalain és a művelődési házban.

« Lovon járok, huszár lettem.
A fejemre csákót tettem.
Feszül rajtam nadrág mente.
Nincs is szebb a regimentbe’ »

A Szivárvány óvodások a Petőfi-szobornál versekkel, dalokkal emlé-
keztek meg a szabadságharc hőseiről. Földvári Edit

Április 27. (csütörtök) 17 óra Jász Múzeum
Viganó, pruszlik, kecele – A jász viselet virágkora és újjászületése
előadó: Dr. Bathó Edit etnográfus
A viselet varrásának fortélyai
előadó: Tajti Erzsébet viseletkészítő

Május 24. (szerda) 17 óra Jász Múzeum 
Pendzsom, poceta, búgó – A Jászság hagyományos táncalkalmai és táncai
előadó: Szűcsné Urbán Mária néptáncpedagógus
Közreműködnek: a Viganó AMI táncosai

Május 31. (szerda) 17 óra Jász Múzeum 
Huszár hagyományőrzés a Jászságban
előadó: Ézsiás Vencel,
a jászfényszarui Szűcs Mihály Bandérium kapitánya
Mini kiállítás a Jász Múzeum katonai egyenruháiból
Közreműködik: Bolla János, a Jászsági Hagyományőrző Egylet tagja

„Egész évben gyereknap!” Város napja
2017. május 1.

A címfotóhoz

A Jász Múzeum programjaiból

A szabadságharc csatái gyerekszemmel. Kiállítás általános iskolás
gyerekek alkotásaiból a művelődési házban. Fotó: Kovács Marci

A március 14-ei városi ünnepség beszámolója lapunk 10. oldalán.
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről

Helyi vonatkozású évfordulók 2017.

A képviselő-testület 2017. februárban tartotta meg az éves köz-
meghallgatását, és azt követően kiemelt napirendként elfogadta az 
önkormányzat 2017. éves költségvetését. Ezen túl további napi-
rendeket is megtárgyalt, és több önkormányzati döntést hozott. 
Erről az alábbiakban rövid összefoglalóként nyújtok tájékoztatást 
az érdeklődő olvasóknak. 

2017. február 22.
A képviselő-testület a 

jászberényi tűzoltók ala-
pítványát céljai és felada-
tai megvalósításához 2017. 
évben 150.000 Ft-tal tá-
mogatta, melyet 2017. évi 
költségvetésében biztosít.

A 2/2017. (II. 23.) ÖR 
megalkotásával elfogad-
ták Jászfényszaru Város 
Önkormányzata 2017. 
évi költségvetéséről szóló 
rendelet tervezetét.

A 3/2017. (II. 23.) ÖR 
elfogadásával módosítot-
ták a Jászfényszaru Város 
Önkormányzata 2016. 
évi költségvetési előirány-

zatainak megállapításáról szóló 5/2016. (III.03.) önkormányzati 
rendeletet.

Megtárgyalták a Frigoria Kiadó által aktualizált „Kerékpárral 
Budapest környékén” kerékpáros térképen Jászfényszaru Város és 
a környező kerékpáros utak szerepeltetésére vonatkozó előterjesz-
tést. A költségvetésben a térkép kiadási költségeire bruttó 647.800 Ft 
összeget biztosítottak és egyben 300 példányszám megrendeléséről 
döntöttek.

Határozatokat hoztak Hatvan és Környéke Települési Szilárdhul-
ladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2016. évi költségvetésének 
módosításáról, 2017. évi költségvetésének elfogadásáról és a költ-
ségvetési szerv új vezetőjének megválasztásáról. 

A képviselő-testület egyben felhatalmazta Győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármestert, hogy a Társulási Tanács tagjaként Jászfényszaru 

Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási ta-
nácsi ülésen az elfogadott határozatoknak megfelelően gyakorolja 
szavazati jogát.

A képviselő-testület megtárgyalta a Jászfényszaru Szennyvízelveze-
tési Agglomerációs Társulás 2016. évi költségvetésének módosítá-
sát, a Társulás 2017. évi költségvetését és azokat a mellékleteikkel 
együtt elfogadásra javasolta a Társulási tanácsnak.

Támogatták a hagyományos Jász bál 2017. május 13-án Jászfény-
szarun történő megrendezését, melyhez keretjelleggel biztosították 
a fedezetet.

Elfogadták a Pénzügyi Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság 
által – a köztemető kérdéskörben – javasolt észrevételeket, és támo-
gatták, hogy a vélemények beépítésre kerüljenek a Római Katolikus 
Egyházközség és Jászfényszaru Város Önkormányzat között közte-
mető fenntartására kötendő megállapodásba, valamint a közteme-
tő és a temetkezésről szóló rendelet tervezetbe, melyet napirendre 
kell tűzni.

Megtárgyalták a kamerarendszer bővítéséről és egyes kamerák 
áthelyezéséről szóló előterjesztést, és a közbiztonság növelése érde-
kében 8.000.000 Ft összegű forrást különítettek el a 2017. évi költ-
ségvetésében keretösszeg jelleggel. A forrás a térfigyelő kamerarendszer 
állagmegőrzésére, ELMÜ-ÉMÁSZ engedélyek aktualizálására, áram-
vételi helyek felújítására, hálózatbővítésére, kameraszám bővítésére 
használható fel.

A XXIX. Tavaszi Emlékhadjárat megrendezéséhez és azt kísérő te-
lepülési program lebonyolításához bruttó 220 ezer forint támogatást 
biztosítottak a 2017. évi költségvetése terhére. 

A testület a helyi Rendőrőrs számára 2017. évben 400.000 Ft 
üzemanyag támogatást, illetve a közrend védelmének fokozása 
érdekében a kül- és belterületi járőrözés segítésére a költségvetésé-
ben 1.000.000 Ft. összeget biztosítottak.

Jóváhagyták a Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Fénysza-
ruiak Baráti Egyesülete között kötendő közművelődési megálla-
podást.

A képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyta a Jászfényszaru 
Városi Sportegyesület 2016. évi beszámolóját, és a Sportegyesület 
TAO pályázatának önrész igénylését.

Zárt ülésen lakáskérelmeket tárgyaltak meg, valamint lakásbérleti 
jogviszony meghosszabbításáról döntöttek.

Dr. Voller Erika jegyző

 460 éve Veli bég seregei elpusztítják a községet. – 1557
 325 éve Az egyházi anyakönyvezés kezdete Jászfényszarun. – 1692
 320 éve Tanácsi jegyzőkönyvek fennmaradtak. – 1697
 315 éve Templom főhajója elkészül. – 1702 
 315 éve I. Lipót elzálogosítja a Jászságot. – 1702
 265 éve Vendégfogadó épül. – 1752
 230 éve II. József összeírásai. – 1787
 225 éve Plébánia, káplánlak, kántorház felújítása. – 1792
 200 éve Czéh-beli Privilégium adatott. – 1817
 200 éve A Zagyván kőhíd épült. – 1817
 190 éve Új tanácsháza épül. – 1827
 145 éve A Céhrendszer felszámolása Magyarországon
  (1872: VIII.TC.). – 1872. 02. 27.
 145 éve Jászfényszaru újra nagyközség. – 1872
 140 éve Megszűnt a jász-kiváltság. – 1877
 90 éve Elkészült a Vasúttanyai iskola. – 1927. 09. 01. 
 80 éve Megnyílt – a Régi kaszinóban – a helyi Filmszínház.
  – 1937. 11. 01.
 55 éve Felépült a II. számú óvoda. – 1962. 09. 15.
 45 éve alakult meg a FORTUNA Együttes. – 1972. 11.
 45 éve Átadták a 18 tantermes modern iskolát. – 1972. 08. 31.
 40 éve Megalakult Jászfényszaru, Pusztamonostor, Jászfelsőszent-

györgy közös tanácsa, Jászfényszaru központtal.
  – 1977. 03. 25.

 30 éve Petőfi-szobor avatása. – 1987. 03. 14.
 30 éve Új orvosi rendelő épült. – 1987. 04. 03.
 30 éve Idősek szállást is biztosító háza lett a volt orvosi rendelő.
  – 1987. 11. 15.
 25 éve Ünnepélyes gázfáklyagyújtás – 1992. 07. 17.
 25 éve A tanuszoda és az új tornaterem ünnepélyes átadása.
  – 1992. 10. 10.
 25 éve A II. Világháborús Emlékmű két oldalán kiegészült két fe-

kete, Szikszón készült gránittáblával. A táblákon 230 fő a 
II. világháborúban elhunyt katona és polgári áldozat neve 
szerepel ábécésorrendben. – 1992. 11. 01.

  25 éve Önkormányzat tulajdonába került Kaszinó étterem megnyi-
tása. – 1992. 11. 13.

 20 éve 60 éves a mozi Jászfényszarun, FÉBE rendezvény
  a kaszinóban. – 1997.10.31.
 15 éve Tanítók Emlékművének avatása, igazgatók fájának ültetése. 
  – 2002. 05. 01.
 10 éve Szent Imre Bronz Dombormű avatása. – 2007. 10. 21.
 5 éve Trianoni Emlékmű avatása. – 2012. 06. 01.
 5 éve Szent József Szabadidőpark átadása. – 2012. 06. 22.
 5 éve Tanítók Emlékművén szereplők nevének kiegészítése.
  – 2012. 09. 01.
 5 éve Mindszenty Emlékkő avatása. – 2012. 10. 30.

Tóth Tibor

Dr. Voller Erika jegyző
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Tájékoztató veszettségről

Jász bál és jász világtalálkozó ismét Fényszarun

Bemutatkozás Búcsúzás

Pontosítás

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 2017. februárjában veszett-
ség vírusát mutatta ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Debreceni Laboratóriuma egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből 
származó rókából. A Bekecsen talált rókán láthatóak voltak az alábbi 
tünetek: imbolygó mozgás; megközelíthetőség. 

A laboratóriumi vizsgálatok megerősítették a veszettség gyanúját. 
Az érintett térségben 90 napos ebzárlatot rendelt el az illetékes állat-
egészségügyi hatóság. Az eset a rókák orális immunizációs programja 
keretében rendszeresen kezelt területen történt. 

Felhívom a figyelmet, hogy a betegséget okozó vírus a beteg állat ha-
rapásával terjed, és mind emberben, mind állatban halálos kimenetelű 
agy és gerincvelő gyulladást okoz. A veszettség az egyik legveszélye-
sebb állatról emberre terjedő betegség! Megelőzésére vakcinázással 
és a vadállatokkal szembeni körültekintő viselkedéssel van lehetőség. 
Hazánkban a fertőzés fő fenntartói a vörös rókák. A rókák veszettség 
elleni orális immunizálását évente két alkalommal szervezi az állat-
egészségügyi hatóság. A soron következő, 2017. évi tavaszi vakcinázási 
kampányra Jász-Nagykun-Szolnok megyében április elején kerül sor. 
A vakcinázott csalétek kiszórására repülőgépről kerül sor.

A csalétek kiszórása után a járási főállatorvos ebzárlatot és legelte-
tési tilalmat rendel el. Kérem, hogy ezeket a zárlati intézkedéseket 
mindenképpen tartsák be, mivel a rókák megfelelő immunizálásának 
elengedhetetlen feltétele, hogy a csalétkeket ők, és ne háziállatok fo-
gyasszák el.

A betegség elleni védekezésben kiemelt szerepe van a kutyák 
évenkénti kötelező veszettség elleni védőoltásának is! Az ebek ve-
szettség elleni védőoltás alóli elvonása súlyosan veszélyezteti a betegség 
elleni védekezést! Kérem, hogy minden kutyatulajdonos ellenőrizze, 
hogy kutyája rendelkezik-e érvényes védőoltással, és ha nem, azt hala-
déktalanul pótolja. 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az állategészségügyi hatóság 
kiemelten ellenőrzi az ebek veszettség elleni oltottságát. Oltatlan ku-
tyák tulajdonosaira 30.000 Ft élelmiszerlánc-felügyeleti bírság szab-
ható ki.

A veszettséggel kapcsolatos hasznos információk találhatók a www.
veszettsegmentesites.hu oldalon.

Szolnok, 2017. március 16. dr. Széphalmi Éva
főosztályvezető megyei főállatorvos

2017. május 13-án ismét városunk a házigazdája a Jász bálnak. A 
Redemptio időpontjához (május 6.) közel eső rendezvényre – mely-
nek célja a jász öntudat, az összefogás erősítése, a jász települések pol-
gárainak találkozása – Jászfényszaru Város Önkormányzata szeretettel 
vár minden kedves érdeklődőt. Bővebb információ a polgármesteri 
hivatal titkárságán vagy a művelődési házban. Jegyek igényelhetők és 
elővételben megvásárolhatók április közepétől a jászfényszarui városi 
könyvtárban vagy Jászberényben a Jász Múzeumban. Kérjük, figyeljék 
a www.jaszfenyszaru.hu honlapot, vagy a facebook oldalainkat. 

Örömmel tudatjuk, hogy 2018-ban 
városunk legújabbkori születésnapjának 
25. évében húsz év után ismét Jászfény-
szaru rendezi a Jász Világtalálkozót. A 
rangos eseményre már most jelentkez-
hetnek a művelődési házban azok az ön-
kéntesek, ifjak és örökifjak, akik szívesen 
bekapcsolódnának a szervezési, lebonyolítási feladatokba.

Katinka

Vincze-Járvás Katalinnak hívnak, felsőfokú mezőgazdasági mérnök és 
okleveles környezetgazdálkodási mérnök végzettségem van. 2006 ősze 
óta dolgozom falugazdászként a Jászságban, Jászfényszarun 2008 és 2014 
között láttam el ezt a faladatot. Az utóbbi két évben, a kisfiam megszü-
letése óta falugazdász tevékenységemet szüneteltettem. 2017 februárjától 
ismételten a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jászsági csapatát erősítem 
Jászberény és Jászfényszaru térségében. 

A jászfényszarui gazdák forduljanak hozzám bizalommal az alábbi 
témákkal kapcsolatban:

· agrárszabályozási és agrártámogatási lehetőségekkel és jogszabályokkal 
kapcsolatban tájékoztatás és egyéni ügyintézés;

· agrártámogatással kapcsolatos elektronikus ügyintézés (pl.: területala-
pú támogatás és hozzá tartozó jogcímek, nitrát adatszolgáltatás, gazdál-
kodási napló feltöltés);

· tájékoztatás és őstermelői igazolványok kiadása érvényesítése bevoná-
sa, illetve megrongálódott igazolványok cseréjével kapcsolatos ügyin-
tézés;

· földműves nyilvántartásba vétellel kapcsolatos tájékoztatás;
· belterület egy hektárt meg nem haladó ingatlanok adómentességéhez 

kapcsolódó igazolások kiadása;
· NAK tagsággal kapcsolatos ügyintézés, tagdíjbevallás;
· képzésekkel kapcsolatos tájékoztatások;
· családi gazdaság nyilvántartásba vételi kérelem összeállítása.

Elérhetőségeim:
Ügyfélfogadás helye: Jászfényszaru, Kossuth út 4. (Családsegítő épülete)
Ügyfélfogadás: Szerda 09:00 – 13:00 óra · Telefonszám: +36-70/436-4537 
E-mail: jarvas.katalin@nak.hu

Vincze-Járvás Katalin falugazdász

Őszinte nagyrabecsüléssel búcsú-
zunk Szabó Gyulától Jászágó nyugal-
mazott polgármesterétől, akit 2017. 
március 24-én helyeztek végső nyu-
galomra, az általa oly nagyon szeretett 
település temetőjébe. 

Római katolikus szertartás kereté-
ben Mozsár Lászlóné polgármester 
ismertette életútját. 1929. márci-
us 9-án született Jászárokszálláson. 
Általános iskolai és polgári iskoláit 
követően Marosvásárhelyen végezte 
katonai tanulmányait, melyet a II. 
világháború szakított félbe. Ezt köve-
tően kántor tanítói diplomáját Eger-
ben vette át. A kiváló pedagógustól 
tanítványai nevében is búcsúztak a 
szertartás keretében.

Szabó Gyula sokoldalú ember volt. Értett a zenéhez, játszott hangsze-
reken, kiváló kertész volt és sokakat – így Jászfényszaruból is – tanított 
közlekedési ismeretekre, gépkocsivezetésre. Igazgatta a jászágói iskolát, a 
művelődési házat, majd nyugalmazott pedagógusként a települést három 
cikluson át. Idézet Mozsár Lászlóné polgármester búcsú beszédéből: 

„Sokat dolgozott a település fejlődéséért. Lehet, hogy fiatalon hivatásul a 
katonaságot szerette volna választani, ami ugyan nem teljesült, de a katona-
ság szelleme cselekedeteiben mindig érvényesült. Nem ismert lehetetlent, 
szinte fáradhatatlan volt. Az utóbbi időben már visszavonultabban élt.

További méltatás helyett csak megköszönném, amit kaptunk a polgár-
mester úrtól. Köszönöm, amit kapott a falunk: amit kaptak a nálam idő-
sebbek, kaptak kortársaim, s kaptak az utánam jövők.

Köszönet az élete során végzett munkájáért, a sok évi tanításért, a te-
lepülés irányításáért. Búcsúzunk Jászágó díszpolgárától, polgármesterétől, 
tisztelettel és hálával őrizzük meg emlékét!

Itt e csöndes helyen legyen neki nyugodt és békés pihenése!”
Jászágó díszpolgára emlékét megőrizzük. 

Győriné dr. Czeglédi Márta
Előző lapszámunk 6. oldalán a II. Liliom bálról szóló cikk 3. bekezdé-

sében tévesen jelent meg Farkas Máté neve. Elnézést kérünk. – A szerk.

Szabó Gyula
(1929–2017)
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A beruházások folytatódnak – Tervek, célok
Jászfényszaru 2017. évi költségvetése – Közmeghallgatás

Jászfényszaru város képviselő-testülete február 22-én tartotta az ez 
évi közmeghallgatását a Városháza dísztermében. A fórumon bemuta-
tásra került a város 2017. évi költségvetése, s beszámolók hangzottak 
el az elmúlt esztendő nagy beruházásairól s az idei célkitűzésekről.

Pócs János országgyűlési képviselő köszöntője után Győriné dr. Czeg-
lédi Márta polgármester asszony elmondta, hogy a munkahelyterem-
tésnek, illetve az itt élő emberek perspektívájának a megteremtése volt 
és marad is az önkormányzat egyik kiemelt feladata.

Nemcsak a gazdaság fejlesztésére kell fókuszálnunk, amikor az ipa-
ri parkra gondolunk, hanem a legalább annyira fontos kommunális 
infrastruktúrára, és ha lehet, még jobban a humán infrastruktúrára. 
Számos nagy beruházás kivitelezése folytatódik, illetve kezdődik el 
ebben az évben: még idén megépül az új 8 csoportos óvoda, elkez-
dődik pályázati siker esetén a 3 csoportos bölcsőde, és reméljük, hogy 
a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtéséhez is sikeresen 
pályázik tornacsarnokra a Sportegyesület.

A város működésének alapja a hivatal pénzügyi osztályának vezetője, 
Tamus Mária és kollégái gondos munkája által elkészített költségvetés, 
amely takarékos gazdálkodásra inti az önkormányzatot.

„A költségvetés változatlanul biztató, de nem annyira, mint a ko-
rábbi években. Muszáj arról tájékoztatnom a lakosokat, hogy mintegy 
600 millió Ft az, amit az önkormányzatunk nem kap meg, vagy azért 
mert az adóképesség miatt a normatívát eleve nem kapjuk meg, vagy 

azért, mert közvetlen befizetővé válik a város. 600 millió Ft a mi költ-
ségvetésünkben is nagyon jelentős tétel. Ez nem jelenti azt, hogy ne 
lenne minden működési költség biztosítva, hogy ne lenne fejlesztés 
tervezve. Azt gondolom, hogy annak a városnak, amely az elmúlt 26 
évben minden egyes fillérjét a gazdaságba igyekezett fektetni abban a 
reményben, hogy utána ez az adóban megtérül, ez némileg nehézséget 
vagy kicsi csalódást okoz.” – mondta a polgármester asszony a Jász Trió 
tévének adott interjújában, majd így folytatta: „A benyújtott pályáza-
tok sikere esetén azonban a költségvetés fő összege jelentősen változ-
hat, több pályázat van bírálat alatt, illetve támogató javaslattal jutott 
további fórumra. De van olyan beruházás, amit önerőből  kezdett el a 

város, pl. az új óvoda építése vagy a Szabadság úton éppen zajló felújí-
tási munkák. Ezek nagyon jelentős kiadások.

Továbbra is a gazdaságfejlesztésre, az úthálózat-fejlesztésre, illetve 
azokra a gazdaságot kiszolgáló humán infrastruktúrára igyekeztünk a 
hangsúlyt fektetni, amely tovább lendíti, lendítheti a gazdaságot nem-
csak Jászfényszarun, hanem a Jászság és így az ország gazdasági erejét 
is növeli. 

Takarékos gazdálkodás mellett a hosszú távú likviditás megőrizhető. 
De ki kell mondanunk, hogy csökken a tartalék. Ugyanakkor öröm-
mel vettük, hogy új fejlesztési program készül a kisebb településeknek. 
Bízom abban, hogy a gazdaságot kiszolgáló fejlesztésekhez központi 
akarat és európai uniós pénzek is fognak társulni, amelyek nyilván 
hatással lesznek a mi költségvetésünkre is.”

A közmeghallgatáson a bizottságok is beszámoltak munkájukról. 
Berényi Ferenc, a Pénzügyi Bizottság elnöke hangsúlyozta az önkor-
mányzat vállalkozóbarát politikáját, különös tekintettel a helyi adó-
kedvezményekre.

Lovászné Török Magdolna képviselő, iskolaigazgató a bizottsági és 
iskolai munkájáról tájékoztatta a megjelenteket.

A környezetvédelemmel kapcsolatban Győri János Bertalan alpol-
gármester a 2012-ben Pusztamonostorral közösen épült szennyvíz-
tisztító bővítésének szükségességéről beszélt, a tisztítómű kapacitását 
legalább a duplájára kell majd növelni.

Zsámboki Sándor képviselő, Gamesz-igazgató ismertette az előttük 
álló teendőket, különös tekintettel a belterületi utak, a hatvani hatá-
rig húzódó kerékpárút, valamint a 70 km-nyi dűlőút karbantartásával 
kapcsolatos feladatokat.

Szabó László képviselő a civil szervezetek működéséről, s a kulturális 
rendezvényekről adott számot, míg dr. Voller Erika jegyző asszony a 
hivatal működését és főbb statisztikai adatait ismertette.

A Rendőrőrs parancsnoka, Terenyi Imre rendőr százados prezentá-
cióval szemléltette a rendőrség, a polgárőrség, valamint a közterület-
felügyelők munkáját.

A közmeghallgatásra több információs táblát szerkesztettek a polgár-
mesteri hivatal köztisztviselői, melyeket a 6-7-8-9. oldalakon teszünk 
közzé szíves tájékoztatásul. Sugár Istvánné

Az asztalnál balról jobbra: Győri János Bertalan,
Győriné dr. Czeglédi Márta, dr. Voller Erika, dr. Sándor Mátyás

Tavaszi virágok ültetése Jászfényszaru parkjaiban

A közmeghallgatás résztvevői. Első sorban balról jobbra: Tamus Mária 
pénzügyi csoportvezető, Berényi Ferenc, Lovászné Török Magdolna,

Zsámboki Sándor, Tóth Norbert, Sándor Sándor, Szabó László képviselők

Fotók: ifj. Pócs János
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Tájékoztató a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Az önkormányzatok polgármesteri hivatalainak tevékenységét az 

Alaptörvény alapnormáin túl a Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló – többször módosított – 2011. évi CLXXXIX. törvény 
szabályozza.

A törvény 81. § (3) bekezdésének f ) pontja írja elő, hogy a jegyző 
évente köteles beszámolni a képviselő-testületnek a hivatal tevé-
kenységéről.

Ezen kötelezettségemnek a 2017. február 22-én megtartott közmeg-
hallgatáson tettem eleget a hivatal köztisztviselőinek közreműködé-
sével.

A hivatal 2016. évi munkáját az újság hasábjain is szeretném röviden 
és csak kivonatosan bemutatni az ügyiratforgalom, az önkormányzat 
képviselő-testülete és bizottságai tevékenységével kapcsolatos statiszti-
kai adatok tükrében. 

A képviselő-testület által létrehozott hivatal az önkormányzat műkö-
désével, valamint a polgármester és a jegyző feladat-és hatáskörébe tar-
tozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat látja el. A Pusztamonostor Község Önkormányzatával kö-
tött megállapodás alapján működő Közös Önkormányzati Hivatal 
alapvető feladatai körében ellátja mindkét település vonatkozásában 
az alábbiakat:

· Ellátja az önkormányzati testületi szervekhez (képviselő-testü-
let, bizottság) kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, az ön-
kormányzati képviselők munkájának segítését, a vezetést segítő 
törzskari funkciókat, valamint a belső munkaszervezési igazgatási 
teendőket.

· Előkészíti és végrehajtja a testületi szervek önkormányzati dönté-
seit, a polgármester irányítása és a jegyző operatív vezetése mellett.

· Ellátja a központi állami szervek megbízásából az önkormányzat 
számára hatáskört megállapító jogszabályok végrehajtásaként az 
államigazgatási feladatokat, vagyis előkészíti döntésre az állam-
igazgatási ügyeket, és gondoskodik e döntések végrehajtásának 
megszervezéséről.

· Ellátja az államigazgatási ügyek azon csoportját, amely címzettje a 
jegyző vagy kivételes esetben az ügyintéző.

Ügyiratforgalom
A hivatalban folyó munka nagyságrendjét részben az ügyiratforga-

lom mutatja be.
A hatósági statisztikai adatszolgáltatás szerint 2016. évben ikta-

tott ügyiratok száma 8.794 db volt. 
Az ügyiratforgalmon felül a személyes ügyfélforgalom is jelentős, 

sokszor fordulnak hozzánk személyesen, illetve telefonon informáci-
óért az ügyfelek. 

AZ ÜGyIRATOK ÁGAZATI MEGOSZLÁSA 2016

Pénzügyek 4821
 – ebből adóigazgatási ügyek 4719
Egészségügy 35
Szociális igazgatás 236
Környezetvédelem, építésügy, kommunális igazgatás 332
Közlekedés, hírközlés 106
Vízügyi igazgatás 405
Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás 833
Lakásügyek 50
Gyermekvédelem, gyámügyi igazgatás 253
Ipari igazgatás 4
Kereskedelmi igazgatás 27
Földművelésügy, állat-és növény egészségügy 162
Munkaügyi igazgatás 8
Önkormányzati és általános igazgatás 1438
Közoktatás, közművelődés 18
Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavéd. ig. 67

ÖSSZESEN: 8794

Döntések száma (határozatok és végzések)
A 2016. évi 8.794 db ügyiratból 3.488 esetben történt döntés, 

ami az összes ügyiratforgalom 40%-a. Az érdemi döntést tartalmazó 
határozatokkal az ügyfelek részére valamilyen jogot, vagy kötelezettsé-
get, illetve ellátást állapítottunk meg, vagy pedig utasítottunk el. 

A döntések részletezése
A 3.488 döntésből 2.785 db államigazgatási hatáskörben, 703 

döntés pedig önkormányzati hatáskörben lett kiadva.
Az államigazgatási ügyekben hozott döntésekből 2.758 jegyzői ha-

táskörben lett kiadva. Ebből 2.163 db adóügyi igazgatásban.
Az önkormányzati hatósági ügyekben hozott 703 db döntésből 693 

db szociális ügykörben született.
Az összes önkormányzati hatósági ügy közül 2016. évben 162 eset-

ben polgármester, 282 esetben jegyző, és 259 esetben bizottság átru-
házott hatáskörben döntött. 

Másodfokú eljárások
Jogorvoslati eljárásra nem került sor, mivel sem jegyzői hatáskör-

ben hozott államigazgatási ügyben, sem önkormányzati hatósági 
ügyben a bizottság által átruházott jogkörben hozott elsőfokú határo-
zatok ellen nem történt fellebbezés.

A képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok
A Hivatal feladata a képviselő-testületi és a bizottsági ülések előké-

szítése, továbbá az ülésekről készült jegyzőkönyvek elkészítése és felter-
jesztése törvényességi ellenőrzésre a Kormányhivatalhoz.

2016. évben a testület 30 alkalommal tartott soros és soron kívüli 
nyílt ülést, és egy ízben közmeghallgatást. 25 esetben került sor zárt 
ülés megtartására.

A képviselő-testület az üléseken 18 db önkormányzati rendeletet 
fogadott el, és 559 db határozatot hozott. 

A rendeletek és határozatok külön nyilvántartása folyamatosan tör-
ténik. A meghozott határozatokat és a rendeleteket igyekszünk a város 
honlapján közzétenni, illetve a lakosság részére az újság hasábjain rö-
vid tájékoztatást nyújtani a hozott döntésekről.

Az önkormányzat bizottságai
Az önkormányzat munkáját a Szervezeti és Működési Szabályzat-

ban jóváhagyott négy bizottság segíti:
· Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság, /36 ülés – 

388 határozat/
· Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Idős- és Vallásügyi Bizott-

ság, /22 ülés – 374 hat./
· Koordinációs és Stratégiai Bizottság,
· Sport, Kulturális, Ifjúsági és Közrendi Bizottság.
Továbbá működik a közbeszerzési törvény szabályainak betartása 

érdekében létrehozott Közbeszerzési Bíráló Bizottság is, melynek 
munkájában akkreditált közbeszerzési szakértő is közreműködik.

Beszámolómban a statisztikai adatok közlésével egyrészt a hivatalban 
folyó munka nagyságrendjét, másrészt annak sokféleségét igyekeztem 
bemutatni. Minden egyes ügytípus mögött jogszabályok sokasága áll, 
amelyek gyakran változnak. A jogszabályváltozások folyamatosak, de 
kiemelkedően magas számban általában az év végén jelennek meg, és 
általában már január 1-től alkalmazni kell. 

A Hivatal vezetése alatt megszerzett tapasztalataim alapján úgy ér-
zem, hogy a hivatal dolgozói a legjobb tudásuk és többéves gyakorla-
tuk során megszerzett szakértelemmel látják el feladatukat. A hivatali 
munkát igyekszünk hatékonyan, a lakosság közmegelégedésére és a 
képviselő-testület munkáját elősegítve végezni. 

Törekszünk az államigazgatási, valamint az önkormányzati felada-
taink szakszerű és jogszerű ellátásának biztosítására, és a XX. száza-
di közigazgatás tudományának nemzetközi hírű művelője dr. 
Magyary Zoltán gondolatait magunkévá tenni: 

„A közigazgatásnak nincs más létjogosultsága és más mértéke, mint 
az emberek, a nemzet szolgálata. A közhivatalnok működése nem 
egyszerű munka a fizetésért, hanem odaadó, önfeláldozó szolgálat a 
közület jólétéért.” Dr. Voller Erika jegyző

(folytatás az 5. oldalon)
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Statisztikai adatok(folytatás az 5. oldalról)

(folytatás a 7. oldalon)

Munkavállaló korú népesség

Melyből nyilvántartott,
regisztrált munkanélküli 

168 143 97

ebből
járadék típusú ellátásban részesül 

28 28 19

segély típusú ellátásban részesül 8 17 15
foglalkoztatást helyettesítő 27 17 17
támogatásban részesül
tartós munkanélküli 38 29 16

relatív mutató: 2,5% (a nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában)

 2014. január 1. 2015. november 20-i állapot 2016. november 20-i állapot

 3747 3909 3887

NyILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESőK SZÁMA

 2014. évben 15 pár
 2015. évben 21 pár
 2016. évben 25 pár

HÁZASSÁGKÖTéSEK SZÁMA

Állandó lakosok száma:

ebből nő 2965 2997 3007
 férfi 2730 2728 2741
18 éven aluliak száma 1066 1128 1121
óvodás korúak száma 209 246 214
iskolás korúak száma 454 466 503
65 éven felüli lakosok száma 995 1021 1033
75 éven felüli lakosok száma 488 493 498
szépkorú személy 37 33 34
(90. életévét betöltötte)
született 47 54 63
meghalt 75 58 91

A 2016. évi lakónépességre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek,
a hivatalos statisztika 2017. április hónapban jelenik meg, melyet a helyi újságban közölni fogunk.

 2015. január 1. 2016. január 1. 2017. január 1.

 5695 5725 5748

LAKóNéPESSéGRE VONATKOZó ADATOK 2017. JANuÁR 1. NAPJÁN,
ÖSSZEHASONLíTVA AZ ELőZő KéT éV AZONOS IDőSZAKÁVAL

KÖZFOGLALKOZTATÁSBAN RéSZTVEVőK SZÁMA 2016. éVBEN: 61 Fő

 ebből 34 fő
 mezőgazdasági program 
 segítő kezek 7 fő
 térkő 10 fő
 oktatási 8 fő
 adminisztrátor 2 fő

KÖZFOGLALKOZTATÁSBAN RéSZTVEVőK SZÁMA

 2014. évben 96 fő
 2015. évben 109 fő
 2016. évben 61 fő
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Statisztikai adatok(folytatás a 6. oldalról)

(folytatás a 8. oldalon)

NyILVÁNTARTOTT VÁLLALKOZÁSOK SZÁMA A 2017. JANuÁRI ÁLLAPOT SZERINT

 Egyéni vállalkozó 146 fő
 Társas vállalkozások száma 223 db
 Őstermelők száma 72 fő

RENDSZERES GyERMEKVéDELMI KEDVEZMéNy (1. táblázat)

 Év Gyermekek száma (fő) Támogatás mértéke  Összesen

 2014. 346 
5 800 Ft értékű Erzsébet-utalvány évi 2 alkalommal,

 4 222 400 Ft

 2015. 367  4 025 200 Ft

 2016. 352 
ha 08.01. és 11.01. napon jogosult

 3 717 800 Ft

HELyI MuNKÁLTATóK ÁLTAL FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA A 2017. JANuÁR HAVI ÁLLAPOT SZERINT

Az Ipari Parkban foglalkoztatottak
 Hirsch Porozell Kft. 50 fő
 Kékesbusz Kft.  59 fő
 Magtápker Kft. 5 fő
 Maurice Ward Group Kft. 10 fő
 Mezei és Társa Kft. 2 fő
 MV-Consulting Kft. 244 fő
 NEPCO Hungaria Kft.  64 fő
 Samsung Electronics Magyar Zrt. (kölcsönzött munkaerővel együtt) 2 500 fő
 Sangjin Micron Hungary Kft. (kölcsönzött munkaerővel együtt) 260 fő
 Seong Ji Electronics Hungary Kft. 2 fő
 S-Metalltech 98 Kft. 3 fő
 Thyssenkrupp Presta Hungary Kft.  22 fő

Egyéb foglalkoztatottak
 Alfa Ipari Szövetkezet 28 fő
 COOP STAR 25 fő
 Gyógyszertárak 7 fő
 Közalkalmazottak, köztisztviselők 148 fő
 Posta 11 fő
 Pedagógusok és a technikai személyzet 55 fő
 Takarékszövetkezet 5 fő
 Mindösszesen 3 500 fő

EBBEN A CIKLuSBAN éRTéKESíTETT FÖLDTERÜLETEK MENNyISéGE éS TOVÁBBI GAZDASÁGFEJLESZTéSI TERVEK
A Thyssenkrupp Presta Hungary Kft. részére a Jászfényszaru Város Önkormányzata által 2016. évben értékesített földterület nagysága:
206.388 m2 (20 ha 6388 m2)
A Thyssenkrupp Presta Hungary Kft. részére a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. által 2016. évben értékesített földterület nagysága:
93.400 m2 (9 ha 3400 m2)
A Forsza-Trade Kft. részére a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. által 2017. évben értékesített földterület nagysága:  
3.793 m2

A Kotrocz-Trans Kft. részére a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. által 2017. évben értékesített földterület nagysága:
3.515 m2

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. pályázaton az „Ipari Park komplex fejlesztésé”-re – Vállalkozói ház és infrastruktúra kiépítés – európai uniós 
támogatásból 448.841.874 Ft támogatást nyert el az 1.129.325.358 Ft összértékű beruházáshoz, melynek átadása 2015. május 7-én megtörtént. 
További két pályázat előkészítésén dolgozunk ebben a ciklusban, az egyik az inkubátorház, a másik útfejlesztés, közművesítés.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
1. Állam által, központi költségvetésből finanszírozott ellátási formák
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 
ellátásról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(XII. 23.) Kormányrendelet alapján a jegyző állapítja meg a 
gyermekek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, illetve hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét. (1-2. táblázat)
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(folytatás a 7. oldalról)

(folytatás a 9. oldalon)

Statisztikai adatok
HÁTRÁNyOS, HALMOZOTTAN HÁTRÁNyOS HELyZET (2. táblázat)

  
Hátrányos helyzetű

 Halmozottan  Szünidei 
 Év  hátrányos helyzetű Összesen (fő) gyermekétkeztetést Összesen

  
gyermekek (fő)

 gyermekek (fő)  igénybe vevők

 2014. 113 116 229 - 
 2015. 137 81 218 - 
 2016. 154 31 185 15 248 842 Ft

TEMETéSI SEGéLy (3. táblázat)

 Év Támogatottak száma (fő) Összesen

 2014. 29 870 000 Ft

 2015. 35 1 040 000 Ft

 2016. 39 1 190 000 Ft

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS/LAKHATÁSHOZ KAPCSOLóDó TELEPÜLéSI TÁMOGATÁS (5. táblázat)

 Év Támogatottak száma (háztartás) Összesen

 2014. 257 14 252 000 Ft

 2015. (01. 01. – 02 .28.) 45 4 334 000 Ft

 2015. (03. 01. – 12. 31.) 214 6 373 000 Ft

 2016. 219 12 711 600 Ft

2. A Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Idős- és Vallásügyi Bizottság tevékenységén túl
önkormányzati forrásból finanszírozott ellátási formák
A kérelemre induló szociális támogatásokkal kapcsolatban a legjelentősebb változás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény (szoc. tv.) módosítása 2015. 03. 01-i hatályba lépéssel, valamint a hozzá kapcsolódó jogszabályi háttér változása, melynek következ-
tében több ellátási forma megszűnt vagy változás történt hatáskör- és illetékesség vonatkozásában. 
Az önkormányzat által, átruházott hatáskörében eljárva Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 
3/2015.(II. 25.) számú önkormányzati rendelet alapján a polgármester hoz döntést temetéssel, temetési segéllyel kapcsolatos ügyekben (3. táb-
lázat), a jegyző hoz döntést lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ügyében. Jászfényszaru Város Képviselő-testületének az egyes lakossági 
védőoltások és beadásuk költségeinek átvállalásáról szóló 13/2015. (IV. 02.) számú önkormányzati rendelete alapján szintén a jegyző dönt a 
védőoltások ügyében beadott kérelmekről. (4. táblázat)

Az állam 2015. 02. 28-ig a lakásfenntartási támogatás 90%-át a központi költségvetésből biztosította, 10%-át az önkormányzatok állták. 
2015. 03. 01-től ez a támogatási forma megszűnt, helyette az önkormányzat kedvezőbb feltételekkel, lakhatáshoz kapcsolódó települési 
támogatás formájában nyújt segítséget a szociálisan rászoruló háztartásoknak, melynek anyagi fedezetét 100%-ban saját forrásból biz-
tosítja. (5. táblázat)

VéDőOLTÁS (4. táblázat)

  Rota védőoltás sorozat Védőoltások beadási költségének
 Év (3 db/fő) oltóanyagának
  biztosítása (fő) 

(2 000 Ft/oltás) biztosítása (esetszám)

 2014. 0 0
 2015. 04. 02-től 34 35
 2016. 45 40

Jászfényszaru Város Óvodai Intézménye helyben nem minden esetben tudja biztosítani a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodáztatását, 
ezért előbb a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodába járásához nyújtható támogatásokról szóló 3/2016. (I. 28.) önkormányzati rendeletben 
szabályozta, majd 2017. 01. 01-től köznevelési szerződés keretein belül biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelését.
Az önkormányzat a 2017. 01. 01-től hatályba lépett Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének az otthonteremtési támogatási 
programjáról szóló 11/2016. (X. 19.) számú rendelete alapján lehetőséget kíván biztosítani azoknak a szakképzett fiataloknak, akik Jászfénysza-
run szeretnének letelepedni, rendezett lakhatási körülményeket kialakítani.
A támogatás formája: pénzbeli, vissza nem térítendő támogatás.
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(folytatás a 8. oldalról) Statisztikai adatok

TűZIFA TÁMOGATÁS (6. táblázat)

 Támogatás éve Támogatott háztartások száma Támogatás értéke/háztartás Összesen

 2014. 63 5 000 Ft 315 000 Ft

 2015.   62 7 500 Ft 465 000 Ft

 2016. 80 7 500 Ft 600 000 Ft

 2017. 102 6 100 Ft 622 200 Ft

75 éVEN FELÜLI IDőSKORúAK EGySZERI TÁMOGATÁSA (7. táblázat)

 Támogatás éve Támogatottak száma (fő) Támogatás értéke/fő Összesen

 2014. 490 6 000 Ft 2 940 000 Ft

 2015. 497 6 000 Ft 2 982 000 Ft

 2016. 498 6 000 Ft 2 988 000 Ft

RENDSZERES GyERMEKVéDELMI KEDVEZMéNyRE JOGOSuLT GyERMEKEK
EGySZERI KARÁCSONyI TÁMOGATÁSA (8. táblázat)

 Támogatás éve Támogatottak száma (gyermek) Támogatás értéke/fő Összesen
 2014. 103 3 000 Ft 309 000 Ft
 2015. 99 3 000 Ft 297 000 Ft
 2016. 105 3 000 Ft 315 000 Ft

3. A Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Idős- és Vallásügyi Bizottság tevékenysége
Bizottsági ülések és hozott döntések száma:
· 2014. év: 20 ülés – 592 határozat · 2015. év: 21 ülés – 429 határozat · 2016. év: 20 ülés – 374 határozat
A bizottság által hozott határozatok számának csökkenése nem a pénzbeli- és természetbeni támogatások csökkenését jelenti, hanem a jogszabályi 
háttérnek megfelelő hatásköri- és illetékességi változások eredménye. 
(2014: átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény, temetési segély, méltányossági közgyógyellátás, méltányossági ápolási díj. 2015. 02. 28-
ig: az előző évvel azonos ellátási formák, 2015. 03. 01-től: a temetési segélyek ügye a polgármester hatáskörébe került, a többi ellátási forma (Szoc. 
tv. módosítása miatt) megszűnt, helyettük helyi rendelet alapján rendkívüli települési támogatás ügyekben hoz döntést a bizottság, valamint szociális, 
egészségügyi, oktatási, idős- és vallásügyi döntések előkészítésével, határozati javaslatok megtételével segíti a képviselő-testület munkáját.)
Ez év elején legnagyobb problémát a hosszan tartó hideg időjárás okozta a szociálisan rászoruló lakosság számára. Az 6. táblázatból jól látható, 
hogy a korábbi évekhez képest már az év elején több esetben állapított meg tüzelőtámogatást a bizottság, mint máskor egész évben.
(Elutasításra csak abban az esetben került sor, ha a helyszíni szemle alkalmával a háztartásban nagyobb mennyiségű tüzelő vagy többféle fűtési 
 alternatíva működött.)

Évek óta visszatérő hagyomány az önkormányzat támogatásával megrendezett idősek karácsonya rendezvény, melynek szervezése és lebonyo-
lítása elsősorban a bizottság feladata. Ilyenkor 400 fő időskorú személy részesül ajándékcsomagban, melynek értéke 2014. és 2015. években 
400 000 Ft – 400 000 Ft, 2016. évben 480 000 Ft volt. A műsoros est részeként az önkormányzat tárgyi ajándékkal köszönti a jelen lévő 40-
50-60 éves házasokat.
Az önkormányzat által, átruházott hatáskörében eljárva a bizottság minden év decemberében támogatást állapít meg a 75 év feletti időskorú 
lakosságnak (ld.: 7. táblázat), valamint egyszeri alkalommal rendkívüli települési támogatásban részesít közel 100 gyermeket azok közül a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek közül, akiknek családjuk jövedelmi helyzete leginkább indokolja (8. táblázat).

A kérelemre induló egyszeri támogatások kapcsán a legjelentősebb változás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (szoc.tv.) módosítása 2015. 03. 01-i hatályba lépéssel, valamint a hozzá kapcsolódó jogszabályi háttér változása, melynek következtében 
több ellátási forma megszűnt, vagy változás történt hatáskör- és illetékesség vonatkozásában (pl.: önkormányzat hatásköréből a kormányhiva-
talhoz került.). 
A szociális támogatási formákat az önkormányzat a törvényi változásoknak megfelelően Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletében szabályozta. Az addig részben központi költségvetésből támo-
gatott ellátási formákat 2015. 03. 01-től az állam nem támogatja, az önkormányzat 100%-ban saját forrásból biztosítja azt! (9. táblázat)

KéRELEMRE INDuLó EGySZERI TÁMOGATÁSOK (9. táblázat)

 Támogatás éve Ellátási forma Támogatottak száma (család) Támogatás átlaga (Eset/Ft) Összesen
 2014. rendkívüli gyermekvédelmi 268 5 700 Ft 1 527 000 Ft
 2015. (01. 01. – 02. 28.) kedvezmény, átmeneti segély 49 4 700 Ft 228 000 Ft
 2015. (03. 01. – 12. 31.) rendkívüli 176 11 700 Ft 2 067 000 Ft
 2016. települési támogatás 171 11 100 Ft 1 898 000 Ft
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Tiszteletadás a hősöknek az önfeláldozásért
Jászfényszarun március 14-én délután 

16 órakor kezdődött az a városi ünnepség, 
amelyen az 1848/49-es forradalomra és sza-
badságharcra emlékeztünk. Magyar katonai 
indulók dallamai töltötték be a helyszínt, 
a művelődési ház előtti teret. Az ünnepség 
a Petőfi-szobornál kezdődött az önkéntes 
zászlóvivők bevonulásával, akik kezükben a 
magyar és az 1845-ben használt jászkerületi 
történelmi zászlót tartották.

A megjelenteket Jávorcsik Csilla diákpol-
gármester köszöntötte. Az ünnepségen jelen 
voltak, többek között, Győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármester, Győri János Bertalan 
alpolgármester, dr. Sándor Mátyás aljegyző 
továbbá a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatalá-
nak vezetője, dr. Dobos Róbert és helyettese, 
dr. Gócza Tamás. A Himnusz eléneklése után 
Pödör György versét Szénási Sándor 8. osz-
tályos versmondó mondta el, majd a városi 
énekkar előadásában hallottuk a Kormorán 
együttes dalát.

Városunk vezetői, a nevelési, oktatási, kultu-
rális intézmények, pártok, helyi civil szerveze-
tek, egyesületek, klubok képviselői helyezték 
el a megemlékezés koszorúit a Petőfi-szobor 
talapzatánál, melyben a IV. Béla Katolikus 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la tanulói voltak segítségükre. Az ünnepség 

a művelődési ház színháztermében folytató-
dott. A belépőket az általános iskolások sza-
badságharcos témájú rajzai fogadták. Az ün-
nepi szónok városunk szülötte, Nagy Gábor 
műszaki menedzser osztotta meg gondolatait 
a hallgatósággal. Idézzük az előadó néhány 
gondolatát. „Március 15. a szabadság szimbó-
luma számunkra. Egy csapat elszánt, kitartó, 
dolgozni és változtatni akaró ember kivételes 
eredménye. A forradalmároknak katonai, és 
politikai támogatás nélkül, erős hátrányból 
kellett előnyt kovácsolni és eredményt elérni.

Hátrányból előnyt kovácsolni... – ebben 
jómagam is rendelkezem némi tapasztalattal. 

Szerintem mindannyiunk életében vannak 
olyan helyzetek, amikor hátrányból ered-
ményt kell felmutatni. Emlékszem még a kö-
zépiskolában, hogyan kezdtem számítástech-
nikát tanulni. Azt sem tudtam, hogyan kell 
bekapcsolni a számítógépet, az osztálytársa-
immal ellentétben, akiknek volt már otthon 
számítógépük, vagy éppen a nyelvtanulás is 
milyen nehézségeket okozott számomra. … 
Vagy ha belegondolok, hogy egy munkahely-
váltás is milyen nehézségekkel jár: ismeretlen 
rendszerekkel, ismeretlen szabályokkal, új 
emberek közt kell előrehaladni.

Az én módszerem a hátrány leküzdésére a 
tanulás volt, és a mai napig is az. Igaz, nem 

tudtam pontosan, hogy miről is olvasok, de a 
számítástechnika könyvemet az utolsó szóig 
megtanultam. Nem telt bele sok idő, az osz-
tálytársaim hozzám fordultak segítségért, ha 
elakadtak a feladatukkal.

Napi átlag 8 órát angoloztam 3 hónapon 
keresztül, hogy meg tudjak szólalni egy ide-
gen nyelven. Az erőfeszítéseim itt is hamar 
megtérültek. Jutalmul 3 kontinens 16 orszá-
gában jártam, és láss csodát, tolmács nélkül is 
boldogultam.

Véleményem szerint a siker egyik alapköve 
a folyamatos tanulás, a folyamatos fejlődés. 
Tanulással képesek vagyunk hátrányunkat 
előnnyé alakítani, értéket teremteni. 

1848. március 15. az álmok, célok megva-
lósításának napja volt. A reformok, a szabad-
ság, és az emberi alapértékek köré rendezett 
követelések mind álomként, izzó vágyként 
születtek az emberek szívében. Ezt a vágyat 

Kossuth vetette papírra feliratában, majd 
ebből inspirációt merítve Irinyi József már-
cius 12-én megírta a 12 pont elődjét, amit a 
Fiatal Magyarország kristálytiszta, mindenki 
számára érthető pontokká alakított. Ez volt 
a forradalom írott célkitűzése. Napjainkban 
megszámlálhatatlan könyv, rengeteg hang-
anyag és megannyi sikerkalauz hangsúlyozza 
az írott célok jelentőségét, és bevallom jóma-
gam is sokszor alkalmazom ezt a módszert, ha 
el akarok érni valamit.

Célok nélkül sikereket sem tudunk elérni, 
ahogy a forradalmat sem tudom elképzelni a 
12 pont nélkül.

A cél megszületett, eljött az idő hogy a for-
radalmárok eszközöket keressenek azok meg-
valósításához. Petőfi Sándor elképesztő költői 
alázatról tett tanúbizonyságot, mikor megírta 
a Nemzeti dalt, hogy céljaikat közelebb vigye 
az emberek szívéhez.

A legméltóbban úgy tudjuk megköszönni 
őseink áldozatát, ha élünk azzal, amit elértek, 
amiért harcoltak. Ma már nem előjog, rang, 
vagy származás határozza meg, hogy mi lehet 
belőlünk. Aki mer nagyot álmodni, azt cél-
ként tűzi ki maga elé, leírja azt, tanul, hogy 
hátrányából előnyt kovácsoljon, s nem keveri 
össze célját az eszközeivel, az bármit elérhet 
az életben.”

Az ünnepi gondolatokat követő zene, 
tánc és színjátszás tette a délutánt teljessé. 
Horváth Áron cimbalomjátéka, az Iglice 
Gyermeknéptánc Együttes táncprodukciója 
és a katona fiaikról, kedveseikről beszélgető 
lányok, asszonyok, egy csárdában vidáman 
anekdotázó és szomorúan nótázó katonák 
vonták magukra a figyelmünket a Fortuna 
Együttes előadásában. Méltó tiszteletadás 
volt a hősöknek az önfeláldozásért.

Amíg a művészeti iskola népi zenekara Kos-
suth nótákat játszott, a színpadi kivetítőn a 
Lumina Cornu klub szerkesztésében olvas-
hattuk Jászfényszaru 1848–49-es szabad-
ságharcos hőseinek neveit, melyet most dr. 
Farkas Kristóf Vince segítségével lapunkban 
is közzéteszünk.

A korabeli történeteket idéző műsort Ko-
vács Tímea rendezte.

Sugár Istvánné

Zászlóvivők

Nagy Gábor ünnepi szónok Jelenet a Fortuna Együttes produkciójából
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Jászfényszaru 1848–49-es szabadságharcos hősei
Magyarország történetében kiemelt emléke 

és hagyománya van az 1848–49-es szabad-
ságharcnak.

Jászfényszaru esetében is büszkeségre adhat 
okot, hogy városunkból is számosan álltak a 
magyar szabadságharc ügye mellé. Lantos Pé-
ter kutatásaiból tudjuk, hogy a szabadságharc 
során a Jászkun Kerület részeként városunkra 
90 katona kiállítása jutott, amit túlteljesítet-
tek, hiszen összesen 94 fő lett besorozva. Az 
1849-es események miatt újabb 24 főt kel-
lett Fényszarunak kiállítani. Elméletileg tehát 
Jászfényszaruból 118 fő vett részt a szabad-
ságharcban mint fegyveres katona.

A szabadságharcban elhunytakat nem szá-
mítva, a túlélőkre 1849 után nem várt jó 
világ, hiszen csak az 1867-es kiegyezés után 
lehetett emléküket ápolni, de számosan kö-
zülük ekkor már életüket vesztették. Az eltelt 
idő miatt van az, hogy sajnos a Fényszaruról 
indult szabadságharcosok pontos nevét nem 
tudjuk.

Az 1848-ban önkéntesként bevonultak kö-
zül 14 fő nevét ismerjük. (Lantos Péter gyűj-
tését alább közlöm.) Közülük csak Pál József, 
Kollár János és Kovács János neve szerepel a 
honvédegyleti listán.

1867-ben létrejött a Jászkerületi Honvéd-
egylet, ami a szabadságharcban részt vettek 
emlékének megőrzését és a még élők segítsé-
gét tűzte ki célul. A Honvédegylet tagjairól 
meglehetősen részletes listát vezetett. A név-
sor Jászfényszarun élt személyeit ábécérend-
ben be is mutatom, jórészt a korabeli írásmó-
dot követve, de a korabeli hibákat javítva. A 
névsorban olvasható, hogy az adott személy 
melyik ezred katonája volt.

Nem meglepő, hogy a legtöbben a Lehel 
huszárezred katonái voltak, ugyanis ezt az 
ezredet jórészt a Jászkun Kerület területéről 
töltötték fel. De két személynél olvasható, 
hogy a Szűcs Mihály huszárezred által fel-
elevenített Coburg huszárezredben harcolt. 
Több esetben már az összeíráskor sem volt 
pontosan ismert, hogy az adott személy hol 
harcolt, így ?-lel jelölték. Több személynél 
katonai rangját is beírták, amit az ezredét kö-
vetően közlök.

A Jászkerületi Honvédegylet listájában 
összesen 70 főnél olvasható, hogy Jászfény-
szarun élt. Ugyanakkor közülük többről 
egyértelműen megállapítható, hogy nem vá-
rosunkból származott, és csak később telepe-
dett itt le. Ilyen például Athanász Szilárd, aki 
Jászfényszaru orvosaként működött hosszú 
időn keresztül.

Utolsóként a listán Hebrony Alajost tün-
tettem fel, aki – mint korábbi cikkemben 
írtam – fia, Hebrony Kálmán plébános révén 
került idős korában Jászfényszarura, és itt is 
temették el. Kiemelkedő jelentőségét az adja, 
hogy a többi 1848–49-es szabadságharcostól 
eltérően az ő sírja napjainkig fennmaradt a 
Felső temetőben, tehát sírja fontos emlékhely 
is egyben.

A közreadott névsor emlékeztessen minket 
őseink példaadó hősies helytállására és haza-
szeretetére. 

Jászfényszaru önkéntesei
1848. szeptember

Baranyi Pál
Csorba András
Csorba János
Deák József
Imre István
Kollár János
Kovács János
Pál Imre
Pál József
Pilisi János
Sándor László
Simon József
Szalmás György
Tamasi István

A Jászkerületi Honvédegylet listája
1867

Akantisz Ignác 26. honvéd ezred, hadnagy
Athanász Szilárd 30. honvéd gyalogezred, fő-

hadnagy orvos
Benedek Mihály Reuss-Köstritz huszárezred 
Berczeli György Lehel huszárezred 
ifjabb Berényi József Lehel huszárezred
idősebb Berényi József Lehel huszárezred
Berényi Márton ? honvéd zászlóalj
Bott István Lehel huszárezred
Bott Mihály Lehel huszárezred
Budai András Lehel huszárezred
Czeglédi Mátyás ? honvéd zászlóalj
Deák Mihály Lehel huszárezred
Dobák István Lehel huszárezred
ifjabb Ézsiás József ? honvéd zászlóalj
idősebb Ézsiás József Miklós huszárezred

Farkas Pál Lehel huszárezred
Fellátó István 25. honvéd zászlóalj
Filippini István 3. honvéd zászlóalj, tizedes
Földi Antal 1. honvéd zászlóalj
Földi László Lehel huszárezred
Holecz Lőrinc Lehel huszárezred
ifjabb Kónya János Lehel huszárezred
idősebb Kónya János Würtenberg huszárezred
Jáger István ? honvéd zászlóalj
M. Juhász István Radetzky huszárezred
Juhász Mihály ? honvéd zászlóalj
Kiss Sándor Lehel huszárezred, őrvezető
Koczka János Lehel huszárezred
Kollár János Radetzky huszárezred
M. Kovács István ? honvéd zászlóalj
Kovács János 30. honvéd zászlóalj
K. Kovács József Lehel huszárezred
Kovács József Lehel huszárezred
Kovács Sándor Lehel huszárezred, tizedes
Kurucz István Coburg huszárezred
Lőrincz József Miklós huszárezred, tizedes
Lőrintz István Lehel huszárezred
Menyhárt Mihály Lehel huszárezred
Mészáros Imre Lehel huszárezred
Mészáros János Lehel huszárezred
Mészáros Mátyás Lehel huszárezred
Mészáros Pál Lehel huszárezred
Molnár Károly Lehel huszárezred, hadnagy
ifj. Nagy István Lehel huszárezred
Nagy István Miklós huszárezred, tizedes
Nagy József Lehel huszárezred
Nagy László Lehel huszárezred
Nyers Lőrinc őrvezető Radetzky huszárezred
Ocskó Antal Lehel huszárezred
Ocskó István Radetzky huszárezred
Ocskó Vencel ? honvéd zászlóalj
Pál Ágoston Lehel huszárezred
Pál József Lehel huszárezred
Pál József Würtenberg huszárezred
Palócz József Reuss-Köstritz huszárezred
Parti István Lehel huszárezred
Percz Antal 34. gyalogezred hadnagy
Pirkler József Attila huszárezred őrmester
Putyner István 1. honvéd zászlóalj
Sápi Pál Lehel huszárezred
Sinkovics János Coburg huszárezred
Szalai Pál Würtenberg huszárezred
Szarvas Mihály Miklós huszárezred, tizedes
Szűcs Balázs Lehel huszárezred
Török János Lehel huszárezred
Török Lőrinc Miklós huszárezred
Török Pál Lehel huszárezred
Vass András Lehel huszárezred
Zsámboki Lőrinc Lehel huszárezred
Zsólyomi János Lehel huszárezred

Hebrony Alajos (1829–1909) honvéd

Dr. Farkas Kristóf Vince

Centenáriumi emléktábla
a városháza homlokzatán

Fotó: Dávid Ildikó
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EgyHÁzI HírEK
Nagyböjt

Hamvazószerdával kezdődött a nagyböjti készület húsvétra

Helyi aktualitások

Itt a nagyböjt, bár mire olvassuk e sorokat, 
már lehet, hogy a végére is érünk.

Nemrég a tv-ben épp híradót keresve került 
a szemem elé egy beszélgetős műsor, amely-
nek témája a böjt volt. A szokásos felállás: az 
okos és szép műsorvezető beszélgetésre hív – 
egy híres és szép valakit, mondjuk egy mű-
vészt, no meg egy szakértőt. Nyilván a szakér-
tő jelen esetben egy dietetikus. A szakember 
javára szólva, rögtön megjegyzi, hogy a böjt 
vallási fogalom, az ő szakmája meg az egész-
séges táplálkozás és a helyes diéta megterve-
zése, de ezen a műsor vezetője tisztelettudóan 
tovasiklik (a vallás mindenkinek a magán-
ügye!), beszéljünk inkább a böjtről – ami a 
mai „felvilágosult ember” számára a „helyes 
diéta ugyebár!”

Lehet, hogy nekem is „fejlődnöm” kellene a 
korral, és így kellene bevezetnem a nagyböj-
töt: Emberek! Kezdjünk böjtölni, mert a böjt 
egészséges!...

Kétségtelen, hogy komolyan kell vennünk 
a test és a lélek nagyon szoros egységét, ami 
e földi, emberi életünket jellemzi. Jól tudjuk 
azt is, hogy testi betegségeink jó része mögött 
lelki problémák rejtőznek. Az is igaz, hogy 
komolyan kell vennünk mindazt, amit a di-
etetikus ajánl, akár a böjtre, akár egész évre 
is, de ami a nagyböjt igazi lényege, az mégis 
a saját lelkünk „gondozása”: megtisztítása, 
rendbe rakása és gyarapítása (erről a tv műsor 
nyilván nem szólt).

De nem elégedhetünk meg azzal, hogy csak 
magunkkal foglalkozzunk: a nagyböjti gya-
korlat lényege, hogy figyelmünket az egykor 
értünk szenvedő Jézusra irányítjuk. A böjti 
fegyelem (testestől lelkestől) a lelki figyelmet 
kell, hogy szolgálja, figyelmünk pedig a ben-
nünket a végsőkig szerető Jézusra tapad, aki 
egész emberségét áldozta fel értünk, amikor 
vállalta a kereszthalált. Ezzel a hősi cselekede-
tével egyszer s mindenkorra meghatározta a 
szeretet igazi jelentését, tartalmát és ezzel ér-
telmet adott az emberi szenvedésnek is, főleg, 

ha azt másokért is vállaljuk.
Böjti gyakorlatainkkal végső soron saját 

lelki kapcsolatunkat akarjuk elmélyíteni Jé-
zussal, de az csak akkor valósul meg igazán, 
ha közben megnyílunk embertársaink felé is. 
Jézus „nem engedi, hogy csak Vele (vagy csak 
magunkkal) foglalkozzunk, oda kell fordul-
nunk az elhagyatottabbak, az elfáradtabbak, 
a kiszolgáltatottabbak, a megnyomorítottab-
bak felé is. Sajnos a mai ember szókincséből 
kiveszett (vagy rosszabb esetben pejoratív 
értelmet nyert) az alamizsna kifejezése, pedig 
keresztény őseink böjti gyakorlatának lénye-
ges eleme volt, hogy anyagi javaikból (nem 
csak a feleslegesből) adni tudtak a rászorulók-
nak is, főleg azoknak, akik ott éltek mellet-
tük, a környezetükben. Milyen szép lenne, ha 
egy kicsit is vissza tudnánk ebből hozni, így 
gazdagítva és elmélyítve mai, sokszor felszí-
nes emberi kapcsolatinkat!

Nagyböjtünk úgy válik teljessé, hogy a böjt 
és az alamizsna mellett sort kerítünk az imád-
ságra is. Szomorúan tapasztalom az embe-
rekkel való beszélgetéseimben, hogy nagyon 
kevesen maradtak az imádkozó emberek, a 
gyermekeink életéből kimarad az imádság 
(tisztelet a kivételnek), ami azt is jelenti, 
hogy a szüleik sem imádkoznak már, szinte 
csak „öregjeink kulcsolják imára kezüket. Én 
tudom, hogy nagyon „zajos lett életünk”, és 
az örökös ricsaj és rohanás nem kedvez az 
imához szükséges csend és odafigyelés megte-
remtéséhez, de igazi istenkapcsolat nem jön 
létre őszinte ima nélkül, (és ami az érdekes), 
hogy az istenkapcsolat hiánya - az emberi 
kapcsolataink kiüresedéséhez vezet. Gyakran 
rácsodálkozom őseink bölcsességére: most 
konkrétan a bencés szerzetesek jelmonda-
ta (életeszménye) jut az eszembe: „Ora et 
labora” „Imádkozzál és dolgozzál”; nem úgy 
éltek mint mi: dolgozunk (sokan meg csak 
henyélnek!), amennyit csak bírunk, ha ma-
rad egy kis időnk (bár sokszor olyan fáradtan, 
hogy élni sincs már erőnk), akkor imádko-

zunk is egy kicsit (talán). A bencések a napi 
(és a napon belüli) rendszeres imához igazí-
tották a munkát. Mintha mi „fordítva ülnénk 
a lovon”, és tartunk valamerre, nem biztos, 
hogy előre.

Az imával kapcsolatban azt is meg kell je-
gyeznem, hogy olyan, mint az anyanyelvünk: 
ezt is tanulnunk kell, és lehet, hogy tovább 
tart, mint a nyelvtanulás. Mert nem elég, ha 
csak elmondjuk a gondolatainkat és érzése-
inket az Istennek a saját szavainkkal (bár ezt 
is kell). Nem elég, ha elmormoljuk a „Mi-
atyánkot, meg az Üdvözlégyet” (bár ezt is 
kell). Hanem el kell tudnunk sajátítani azt a 
„technikát”, amivel „megértetjük magunkat” 
Istennel (bár Ő tisztában van velünk, nekünk 
a fontos, hogy kifejezzük azt, ami bensőnk-
ben történik), és ami ennél is sokkal fonto-
sabb, hogy mi is értsük meg, hogy Isten mit 
akar nekünk mondani itt és most, mert ez az 
igazi imádság.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden-
kinek gyümölcsöző felkészülést a legnagyobb 
ünnepünkre!

Kiss Gábor plébános

Hamvazószerdán – idén március 1-jén – 
vette kezdetét a negyvennapos böjt, melynek 
során a keresztények húsvétra, Jézus Krisztus 
föltámadásának ünnepére készülnek. Ham-
vazószerdán és a rá következő vasárnapon a 
hívek homlokát az előző év virágvasárnapján 
szentelt barka hamujával hintik meg, vagy 
kis kereszt alakú hamujellel jelöli meg a pap, 
miközben hagyományosan a következőket 
mondja: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy 
és porrá leszel!” vagy: „Tartsatok bűnbánatot, 
és higgyetek az evangéliumban!”

A nagyböjt liturgikus színe a lila, amely jel-
képezi a liturgiában a bűnbánatot.

Ugyancsak a bűnbánat jeleként marad el 
a nagyböjt egész folyamán a szentmisékben 
az alleluja, amely a liturgiában az öröm leg-
közvetlenebb kifejeződése; a templomot ez 
időszakban nem díszíti virág. Az Egyháznak 
sajátosan a nagyböjthöz kötődő szertartása a 
keresztúti ájtatosság, amelyen a hívek mint-
egy végigkísérik Krisztust a kereszthalála felé 
vezető úton. A böjt vallásos gyakorlata a bűn-
bánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyör-
gés fontosságát állítja középpontba, kifejezi 
az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és 
az érte való áldozatvállalását, melynek fontos 
részét képezik a mindennapi életben tett jó 

cselekedetek. Ezt az irgalmasság testi és lelki 
cselekedetei fejezik ki.

Március 1.  ............ Hamvazószerda, Nagyböjt kezdete, péntekenként 
  Keresztúti ájtatosság 17 órától
Április 12.  ............ Katolikus iskola nagyböjti lelki nap
Április 13.  ............ Nagycsütörtök szentmise 19 órakor

Április 14.  ............ Nagypéntek szertartás 19 órakor
Április 15-16-17.  .. Húsvéti szent három nap
Április 15.  ............ Szombat Szentmise 20 órakor
Április 16.  ............ Vasárnap Szentmise körmenettel 11 órakor

Kiss Gábor plébános · Fotó: Pető István
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EgyHÁzI HírEK
Az Anyaszentegyház

öt parancsolata
Országos gyűjtés

a katolikus iskolák javára
Az Egyház a Krisztus által neki adott felhatalmazásnál fogva a hívek 

és a hívő közösség életét segítő, szabályozó rendelkezéseket hoz.

1. A vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel 
szenteld meg!

2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!

3. Évente gyónjál, és legalább a húsvéti időben áldozzál!

4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermeke-
idet katolikus módon neveld!

5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!
forrás : http://www.magyarkurir.hu

A katolikus iskolák javára gyűjtöttek Magyarország összes katolikus 
templomában február 26-án, a hónap utolsó vasárnapján. Az adakozás 
évről évre bizonyítja, hogy milyen sokan szívükön viselik egyházunk 
oktatási-nevelési szolgálatának támogatását. A 289 katolikus oktatási 
intézmény 636 intézményegységgel van jelen a magyar köznevelésben. 
Az idei tanévben 143 óvodát, 232 általános iskolát, 92 gimnáziumot, 
29 szakközépiskolát, 51 szakgimnáziumot, 55 kollégiumot és 34 
alapfokú művészeti iskolát tart fönn 16 egyházmegye, 27 szerzetes-
rend és három egyéb egyházi szervezet. A Magyar Katolikus Egyház a 
2016/2017-es tanévben összesen 125 199 fiatal oktatásáról gondosko-
dik, 11 894 pedagógus közreműködésével.

forrás: http://eger.egyhazmegye.hu
Egyházközségi Média Csoport

redemptio, a jászok és kunok honismereti újságja!
A lap megjelentetését az elmúlt 23 évben a 

Jász Múzeumért Alapítvány vállalta fel Horti-
né dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója, 
a FÉBE tiszteletbeli tagja, a Redemptio lap 
alapítója és felelős szerkesztője áldozatos te-
vékenységének köszönhetően. A több mint 
két évtized alatt az újság megjelenésében és 
tartalmában jelentősen fejlődött. 2006-tól 
24 oldalon, jelenleg 28 vagy ettől is több ol-
dalon színes kiadásban kéthavonként 1000 
példányban jelenik meg. 

A 2017. évi kiadáshoz, a rendszeres meg-
jelenéshez az előfizetők és az újságot megvá-
sárlók 300 Ft-tal példányonként járulhatnak 
hozzá. A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 
megalakulásától felkarolta, bonyolítja az új-
ság terjesztését Jászfényszarun a lakosság és 
az elszármazottak körében. Havi 40 példány 
értékesítését végezzük. A XXIV. évfolyam 1. 
februári 36 oldalas számából egy kis ízelítő: 

Valki Zytás István magyar királyi főhadnagy 
visszaemlékezései az 1929 és 1937 közötti 
jászberényi szolgálati éveire; A jász Donáth; 
Határjelek a Jászságban; A jászok világa Bu-
dapesten; Búcsú Bedőné Bakki Katalin kar-
nagytól; Jászsági festők – A „Festők lakomá-
ja”; Jász-Kun közéleti arcképcsarnok – Dávid 
Sándor Jászszentandrás; Igazgatók táblájának 
avatása Jászfényszarun; A Jász Lovas Bandé-
rium 25 éves.

Kérjük tagjainkat és az érdeklődőket, hogy 
a FÉBE-nél fizessenek elő az újságra 1800 
Ft/év összegért, vagy egy-egy lapszámot 300 
forintért megvásárolhatnak Hangosiné Réz 
Máriánál a 3A Takarékszövetkezet helyi ki-
rendeltségén vagy a Városi Értéktárban, a 
Szentcsalád tér 12. szám alatt Tóth Tibornál. 
Az elszármazottaknak igény esetén postán ju-
tatjuk el a lapot. 

Tóth Tibor 2017. évi 1. szám első oldala

Évfordulók 2017.
ORSZÁGOS VONATKOZÁSú KIEMELT TéMÁK
éS éVFORDuLóS EMLéKéVEK

Kiemelt téma
· A furmint éve, kormányzati szándék felkelteni a nemzetközi és ha-

zai piacon a fogyasztók figyelmét az őshonos magyar szőlőfajtára.
Kiemelt emlékévek

· Arany János-emlékév a költő születésének 200. évfordulójára. – 
1817. 03. 02.

· Szent László-emlékév a lovagkirály trónra lépésének 940., szentté 
avatásának 825. évfordulója.

· A reformáció emlékéve a reformáció kezdetének 500. évfordulója.

évszázados évfordulók
· 300 éve született Mária Terézia magyar királynő. – 1717. 05. 13.
· 200 éve született Laborfalvi Róza magyar színésznő. – 

1817. 04. 08.
· 200 éve született Irinyi János, a gyufa feltalálója. – 1817. 05. 17.
· 150 éve, 1867-ben történt a kiegyezés, melynek során I. Ferenc 

József és a Deák Ferenc, valamint Andrássy Gyula gróf vezette 
magyar tárgyalódelegáció megálla podott a fennálló politikai, jogi 
és gazdasági kapcsolatokról. – 1867

· 100 éve született Szabó Magda Kossuth-díjas író. – 1917. 10. 05.
· 100 éve született Fábri Zoltán Kossuth-díjas magyar filmrendező. 

– 1917. 10. 15. T. T.

Magyar Tájházak Szövetségének logója

Tájházak napja
A Magyarországi Tájházak Szövetsége az 

idén 5. alkalommal április 22-23-ára hirdette 
meg a Tájházak napját, mely a paraszti ha-
gyományban a legszélesebb körben ismert 
Szent György ünnepnapjához, április 24-
éhez kötődik, illetve az ehhez legközelebb eső 
hétvégén kerül megrendezésre. 

A jászfényszarui Kiss József Helytörténe-
ti Gyűjtemény az idén először csatlakozik a 
szövetség felhívásához. A Fényszaruiak Baráti 
Egyesülete együttműködve az üzemeltető Pe-

tőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárral 
április 22-én 9 és 16 óra között ingyenes be-
lépéssel nyitvatartást biztosít a gyűjtemény-
nél. Délelőtt 10 órakor és délután 14 órakor 
szakvezetéssel mutatjuk be az épületet és be-
rendezését. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Mottónk: Minden látogatás alkalmával lát-

hatunk és hallhatunk újat.
Tóth Tibor
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A XXIV. FÉBE BÁL
A hagyományoknak megfelelően február harmadik hétvégéjének 

szombatján, 18-án tartottuk a XXIV. FÉBE jótékonysági műsoros 
estet és bált.

A FÉBE elnöke köszöntötte az est fővédnökét, Szabó Lászlót, a Jász-
berényi Katolikus Liska József Középiskola igazgatóját, a díszvendé-
get, Csikós Miklós jászkapitányt, a műsorvezető Solti Lillát, az MTVA 
külpolitikai szerkesztőjét.

A vendégkoszorú között köszönthettük Pócs Jánost, a Jászság ország-
gyűlési képviselőjét, Győriné dr. Czeglédi Mártát, a város polgármes-
terét, a FÉBE örökös tagját, dr. Sándor Mátyás aljegyzőt, Yoon Soon 
Ahnt, a Samsung Elektronics Magyar Zrt. elnökét és Banka Csaba 
újságírót.

A bál fővédnöke, Szabó László, a város szülötte szólt a báli közön-
séghez. Megköszönte a megtiszteltetést, a felkérést, hogy itt lehet a 
feleségével. Elmondta, hogy az elszármazott fényszaruiakat képvise-
li, itt született, itt töltötte fiatal éveit, majd a munkája Jászberényhez 
kötötte, ott alapított családot. Kapcsolata azonban mindig megvolt 
a településsel, az utóbbi másfél évtizedben ez szorosabbá vált, hiszen 
tagja lett a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. Felügyelő Bizottságának. 
Igyekezik előmozdítani, segíteni a kft. működését, így azon keresztül, 
ha szerényen, de a város gyarapítását is. Mindenki elismeri a város 
nagyarányú fejlődését, környezetében is sokan bezzeg településként, 
kicsit irigykedve emlegetik Jászfényszarut. Sokan tisztában vannak az-
zal, ezért a város önkormányzata, a vezetés, a polgármester asszony 
nagyon sokat tett és tesz. A fejlődéshez kellenek a civil szervezetek, kö-
zösségek, akik kiegészítik, színesítik a varos életét. Ebben a munkában 
élen jár a FÉBE és az általa alapított Jászfényszaruért Alapítvány. A 
mindennapi fárasztó munka mellett kell egy kis megállás, szórakozás. 
A mai rendezvény ezt szolgálja, másodsorban a jótékonykodást, hogy 
pénzügyi alaphoz juttassuk az egyesületet, alapítványt, hogy tovább 
munkálkodhassanak a városért, az itt élőkért. „Ma a jókedvé, a vi-
dámságé a főszerep” – mondta Szabó László és a XXIV. alkalommal 
rendezendő FÉBE műsoros estet és bált megnyitottnak nyilvánította.

A bál díszvendége, Csikós Miklós regnáló jászkapitány köszöntötte 
a rendezvény résztvevőit. Nagy örömmel jött ide, mert olyan közös-
séget ismert meg, ahová érdemes jönni. „Egy nagy múlttal és jelen-
tős történelemmel büszkélkedő település Jászfényszaru. István király 
rendelkezése szerint minden 10. faluban építeni kellett templomot, 
itt a Kozma-dombon Árpád-kori templomot tártak fel. Később az 
ide került jászok is tovább vitték a kereszténységet. Gyerekkoromban 
jártam itt először, addig nem is hallottam a településről. Édesapám, 
mikor megvette az első szürkésfehér Moszkvicsot, beültetett bennün-
ket, hogy felmegyünk Budapestre. Útközben a jászágói határban meg-
mutatta, hogy hol volt a Csikós tanya sor, ahol apánk gyerekeskedett, 
majd Jászfényszarun keresztül haladva mentünk tovább. Néhány év 
múlva apám öccsét, Feri nagybátyámat (1964) ide helyezték a tsz-be. 
Rokoni látogatáson, nyári szünetben többször nyaraltam itt, gyerek-
kori barátokat is szereztem. A tanulmányaim, majd munkám, a család 
miatt hosszú ideig nem jártam itt. Ismételt találkozásom Fényszaruval 

az elmúlt évi árokszállási világtalálkozóhoz kötődik. Beiktatásom után 
odalépett hozzám a polgármester asszony Mártika, és kedvesen közöl-
te: „Kapitány úr, az augusztus 20-i ünnepségre elvárjuk városunkba.” 
Az augusztus 19-i ünnepség kapcsán látottak alapján tátva maradt a 
szám, a tapasztaltak lenyűgöztek. A település az utolsó emlékképeim-
hez képest kicserélődött, a fejlődés nagymértékű. Azóta is többször 
voltam a FÉBE rendezvényein feleségemmel, így az Igazgatók Táblája 
avatásán, vagy az elmúlt héten Ézsiás László születésnapi CD bemu-
tatóján. Mindig örömmel jövök, mert Jászfényszaru barátjának érzem 
magam, és barátok között mindig jó érzi magát az ember.” – fejezte be 
köszöntőjét a díszvendég.

Solti Lilla műsorvezető bejelentette, hogy a Ráadás társulat egy kis 
zenés időutazásra invitálja a báli közönséget, név szerint Borbély Bri-
gitta, Hompok Tamás és Németh Gábor. Mindhárman a budapesti 
Madách Színház tagjai a zenés színház megszállottjai, és most ennek 
a lassan évszázados múltra visszatekintő műfajnak a sokszínűségét 
szeretnék megmutatni. Egy-egy dallal felidézték a különböző időben, 
témában és zenei stílusban íródott híres és sikeres musicaleket. Terí-
tékre került többek között az Abba, a Fame, a Dreamgirls, a Grease, 
és a Hair is.

Műsoruk közepén a drámai témájú musicalek világa került előtérbe, 
melyekben a dráma alapjául a férfi és a nő szövevényes kapcsolata, a 
be nem teljesülhető szerelem, a megcsalás és a féltékenység szolgál. 
Felcsendültek dalok a Rudolfból, Elisabethből, Mozartból és a Rómeó 
és Júliából.

A sok szép zenét egy kis próza szakította meg, Nógrády Gábor: 
Denevér írása hangzott el Berze Anna 7. b osztályos tanulótól, aki a 
„Regősök húrja” országos vers- és prózamondó versenyen borz minő-
sítésben részesült.

A Ráadás társulat következő blokkjában a Retró dalok világába ka-
lauzolta el a közönséget, Hungária és Neoton Família slágerek hang-
zottak el. 

Búcsúzóul jött egy kis hungarikum, méghozzá az operett műfaja, 
hogy a komikum és az önfeledt szórakozás jegyében hangozzanak el 
műsoruk záróakkordjai. Kálmán Imre és Lehár Ferenc dalaira vastap-
sot kaptak a művészek.

Solti Lilla bejelentette a vacsorát. Az előétel sonkás palacsinta sajt-
mártással, a második fogás csirkemell mandulás panírban, ínyenc 
borjúragu, vegyes köret káposztasalátával, desszertként tejszínes erdei 
gyümölcsös kockával, melyet a Vágó Bt. szolgált fel.

A rendezvényen jelen lévő 170 fő számára az ízletes és bőséges va-
csora elfogyasztása után a báli nyitótáncot nagy sikerrel mutatták be a 
Lehel-Melody TSE tagjai Molnár Anna táncpedagógus irányításával.

A tombolasorsolás után a Bál szépe bizottság döntését Kiss Dávid 
Sándor ismertette. A FÉBE bál szépe címet tanúsító oklevelet Győri 
Márta, az udvarhölgy címeket pedig Gódor Dalma és Kovács Viktória 
kapta. A bál szépének fejére a FÉBE által készíttetett, ékkővel sűrűn 
kirakott, díszesen aranyozott vándorkoronát az előző évi bál szépe, Pál 
Katalin helyezte fel. (folytatás a 15. oldalon)

A Ráadás társulat tagjai énekelnek · Fotó: Nagyonjofoto
Szabó László fővédnök megnyitó beszédét mondja · Fotó: Glonczi Rudolf



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2017/3 15

A XXIV. FÉBE BÁL

Maszkabál Fényszarun

(folytatás a 14. oldalról)
Hajnal három óráig a budapesti Buli Van Band zenekar húzta a talp-

alávalót.
A terem dekorációját Harmathné Boros Mária, a virágkompozíciót 

Görbéné Réz Enikő, a hangosítást Harnos Miklós és Fekete Imre elis-
merésre méltóan végezte.

Az est bevételét a tombolából (1322 jegy eladásából) befolyt összeg 
és a pénzadomány jelentette. A tiszta bevétel 637.000 Ft lett, ebből 
310.000 Ft a Jászfényszaruért Alapítvány számlájára került céljainak 
megvalósulására. A fennmaradó 327.000 Ft a FÉBE 2017. évi prog-
ramjaihoz kerül felhasználásra. A tombolaértékesítést bonyolították 
Berze Anna, Tóth Bettina Anna és Varga Evelin diákok.

 Köszönet a rendezvény anyagi támogatóinak: Bali Kft. Bali Lász-
ló és neje Jfsz., Deákvár Kft. Németh András Jászberény., prof. dr. 
Dobák Miklós és családja Budaörs, Győriné dr. Czeglédi Márta Jfsz., 
Molnár Andrea Jfsz., dr. Nagy Zsuzsanna Gárdony, Pál Bertalan és 
neje Mezőtúr, Szabó László Jászberény, Ziebauer János és Bali Ildikó 
Bp., a műsorban tiszteletdíj nélkül fellépőknek, valamint a tombola és 
belépőjegyet megvásárlóknak. 

Tombolafelajánlást tettek: Jogi személyek: Cserháti Vencel vállal-
kozó, Diákönkormányzat, a FÉBE, a Jászfényszaruért Alapítvány, 
Jászfényszarui IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola, Jászfényszaru Ipari Centrum Kft., Jászfényszaru Város 

Önkormányzata, Mi újság Fényszarun? szerkesztősége, a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtár, a Samsung Elektronics Magyart Zrt., a 
Silver Divat Kissné Gacsal Éva, a Rózsa & Társa Kft. Heves, Virgonc 
táborozók.

Magánszemélyek: Agócs Ferenc és családja, Banka Csaba és család-
ja Jb., Berze János, Cserháti Vencelné, Csikós Miklós Jászárokszállás, 
dr. Dávid István Tóalmás, Ézsiás István, Fias Ferenc, Gergely Bertalan 
Eger, Gódor József és neje, Győriné dr. Czeglédi Márta, Győri Ernő, 
Győri Ernő Gábor, Győri János, Győri Márta, Győriné Szabó Gabri-
ella, Halmai Ferenc és neje Jb., dr. Istók László Hatvan, Kovács Béla 
Bp., Kónyáné Kolozs Katalin, dr. Körei-Nagy József és neje Jb., dr. 
Nagy Zsuzsanna és férje Gárdony, Pál Bertalan és családja Mezőtúr, 
Pócs János országgyűlési képviselő, Réz Ferencné és családja, Sándor 

Antal, dr. Sándor Mátyás, Sándorné Jenes Ilona Bp., Sándor Sándor, 
Szabó Krisztina Hatvan, dr. Taczman Lajos Jb., Tóth Tibor, dr. Voller 
Erika és néhányan megjelölés nélkül. Összesen 96 tombolatárgy és 3 
fődíj került kisorsolásra. Köszönjük!

A rendezvényen Glonczi Rudolf és a Nagyonjofoto készített képeket, 
melyek Jászfényszaru város és a FÉBE honlapján, valamint Facebook-
oldalán nézhetők meg.

Az estről közel 3 óra időtartamban felvétel készült, amelyet Tanczikó-
Ruis Beatrix és a TRIÓ-TV munkatársa, Lakatos Zoltán rögzített.

Tóth Tibor

Vidám és örömteli hangulat uralkodott az 
első jászfényszarui Maszkabálon. A beöltöz-
ködés lázas izgalma mindenkit elragadott, és 
sorra üdvözöltük a mindenféle maskarába öl-
tözött felnőttet. Jó volt látni, hogy valameny-
nyien önfeledt mosollyal léptek be a terembe. 
Szervezőkként izgatottan vártuk, hogy milyen 
létszámban jelennek meg a vendégek, de el-
mondhatjuk, hogy igény volt az eseményre, 
amely abban erősített meg a bennünket, hogy 
jövőre megismételjük! Az est hangulatáról a 
Golf Együttes, Jáger János és Barátai, és retro 
DJ közreműködésével gondoskodtunk. Együtt 
nevettünk, és mindegy volt, hogy a hétközna-
pokban ki milyen szerepben éli mindennapja-
it, itt mindenki része volt egyetlen egésznek. 
Ilyen emlékek után máshogy nézünk, és más-
hogy mosolygunk egymásra, hisz fél moso-
lyunkból tudjuk, összetartoztunk. Erről írni 
nem is tudom, mit lehetne, talán annyit, gyer-
tek el legközelebb, mert magunkhoz és egy-
máshoz közelebb kerülni hatalmas ajándék.

Ezúton is szeretném megköszönni a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár anyagi 
támogatását, a résztvevők közreműködését és 

a szervezők segítségét, amellyel valamennyien 
hozzájárultak a rendezvény sikeres megtartá-
sához. A szervezők nevében Baranyi Anita

Nyitótánc · Fotó: Nagyonjofoto
A bál szépei: Kovács Viktória, Győri Márta, Gódor Dalma · Fotó: Nagyonjofoto
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Megemlékezés

Arany János-év

Ismerkedés az opera 
varázslatos világával

Szurkoljunk és szavazzunk!

A humán munkaközösség szervezésében 
emlékeztünk nemzeti ünnepünk 189. évfor-

dulójára a IV. Béla Katolikus Általános Isko-
lában. Március 14-én az iskolába érkező diá-

kokat a Kossuth-nóta és más szabadságharcos 
nóták fogadták, majd a gyerekek az udvaron 
feltűzték a forradalom jelképét, a kokárdát, 
melyet technikaórákon készítettek el Tóth 
Sándorné és Halmainé Hegedűs Mária segít-
ségével.

Nagy Józsefné történelem-tanárnő rövid 
megemlékezésében hangsúlyozta, hogy a mi 
feladatunk annyi, hogy megfelelően éljünk 
az elődeink által kivívott szabadsággal, hogy 
méltók legyünk hozzájuk.

A Nemzeti dal közös elszavalása után, me-
lyet korábban irodalomórákon gyakoroltak a 
gyerekek, a Himnusz közös eléneklésével zá-
rult megemlékezésünk.

Kotánné Kovács Tímea
Kép: Mészárosné Dobák Ildikó

A jászdózsai Kóródi Anikó operaénekes a 
Magyar Állami Operaház nagyköveteként 
február 23-án és március 2-án tartott vetí-
téssel egybekötött interaktív előadást a mű-
velődési házban. Az 5-6. osztályosok a János 
Vitéz című daljátékon keresztül ismerkedtek 
az opera varázslatos világával, a nagyobbak 
pedig bepillantást nyertek az előadások ku-
lisszatitkaiba.  Kép és szöveg: Katinka

A Megavers 9. országos televíziós tehetségkutató verseny középdön-
tőjében sikeresen szerepelt Berze Anna és Székely Márk. Márk a zsűri 
döntése alapján továbbjutott az április 9-i döntőbe is, ahol szüksége 
lesz a közönség szavazataira is.

Ezért kérjük, szurkoljunk neki, és szavazzunk minél többen a 
jászfényszarui tehetségre! A szavazás hogyanjáról a művelődési ház 
Facebook-oldalán és a városi könyvtár honlapján tájékozódhatnak. 

Katinka

Botkáné Sárközi Ildikó, Nagy Józsefné és Kotánné Kovács Tímea 
irodalomtanárok szervezésében Arany János 200. évfordulójára emlé-
keztünk iskolánkban 2017. március 2-án. 

Az iskolarádióban az első szünetben a 6/1-es csoport tagjai szavalták 
el közösen a Toldi Előhangját, majd a második szünetben a 7/1-es 
csoport diákjai sajnálkoztak A tudós macskájának szomorú sorsán. A 
harmadik szünetben Berze Anna 7. b osztályos tanuló mondta el a 
Családi kört, majd annak mai feldolgozását Vörös Istvántól. Az el-
hangzott versekhez játék is kapcsolódott, melynek helyes megfejtői 

közül a szerencsések ötöst kaptak. A szünetekben Arany János műve-
iből való zenei feldolgozásokat hallhattak a gyerekek a sulirádióból. 
Kunyhóból vadonba címmel kiállítást készítettünk Arany János példa 
értékű életútjából, mely egész hónapban látható lesz. Illusztrációs ver-
senyt hirdettünk Arany János műveiből a 4-8. évfolyamnak Bugyi Ist-
ván vezetésével, Kocsisné Horti Monika pedig az Arany János verseket 
énekelni is tudókat várja. További versenyek és feladatok emlékeztet-
nek még ebben a tanévben a Toldi írójára.

Kotánné Kovács Tímea
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Fotó: Lovászné Török M
agdolna
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Fényszarui diáksakkozók az országos döntőben

Dzsungel könyve

Az országos diákolimpiai döntőbe jutás volt a tét január 27-én a 
sakkozók értékszámos megyei döntőjén. Jászfényszaru képviseletében 
több versenyző is kiváló teljesítményt nyújtott, a lányoknál Nyers Lili 
a III., Kovács Lilla a IV. korcsoportban lett megyebajnok, míg a fi-
úknál a IV. korcsoportban Nyers Dániel a második helyen végzett. A 
Miskolcon, április 12. és 14. között rendezendő országos döntőbe ka-
tegóriánként az első három helyezett került be, így mindhárom tanuló 
kvalifikálta magát a legjobbak megmérettetésére.

A nem értékszámos kategória megyei döntőjében február 11-én 
ugyancsak remekeltek a fényszarui diákok. A lányok között kiemel-
kedett Balázs Léna, aki szintén ott lehet majd a miskolci fináléban, 
miután minden vetélytársát legyőzve lett első a III. korcsoportban. 
A fiúk hasonló korosztályában Polatschek Péter, a II. korcsoportban 
pedig Rimóczi Dávid ért el hatodik helyezést. Az utóbbi mezőnyben 

32 induló között Kocsis Imre kilencedikként végzett, és Polatschek 
Dominik is a mezőny első felében (15. hely) fejezte be a versenyt.

A csapatversenyben két gárda képviselte a települést, a felsős lányok 
nagy fölénnyel, minden mérkőzésüket megnyerve szereztek arany-
érmet, Kovács Lilla, Nyers Lili és Balázs Léna összeállításban. A fel-
sős fiúk is felkapaszkodtak a képzeletbeli dobogóra, Nyers Dániel, 
Polatschek Dominik, Rimóczi Dávid, Polatschek Péter és Kocsis Imre 
harmadik helyének értékét növeli, hogy hárman még csak harmadik 
osztályosok közülük.

A csapatok döntőjét március 31. és április 2. között Szombathelyen 
tartják, ahová a megyei bajnokok kerülhettek be, azaz a felsős lányok 
az országos diákolimpiai bajnoki címért is harcba szállhatnak. 

Muhari István

Március 16-án az 5. évfolyam tanulói Bu-
dapestre látogattak osztályfőnökeik szerve-
zésében a Pesti Színházba, ahol a Dzsungel 
könyve című musicalt nézték meg. A darab 
Dés László–Geszti Péter–Békés Pál alkotá-
sa, mely túl van az 1100. előadáson. Örök 
érvényű mondanivalója életről, halálról, 
közösségről és magányról sajátságos nyelvi 
humorával, varázslatos látványvilágával és 
fülbemászó zenéjével ezt az évfolyamot is le-
nyűgözte. Kotánné Kovács Tímea

Fotó: Jarábikné Sinkovics Andrea

Konor területi 
diákolimpiai

bajnok
Február 19-én Kiskunhalason 

rendezték meg a 2017.évi Kö-
töttfogású Területi Diákolimpi-
át, melyre Magyarország négy 
megyéjéből érkeztek verseny-
zők. Konor fantasztikus formá-
ban volt, mind a négy meccsét 
egy percen belül megnyerte, 
ezzel a Diák II. korcsoport 46 
kg-os birkózói között a dobogó 
első helyén végzett.
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Télkergető busójárás
a Napsugár Óvodában

„Maskarások, bolondok, rázzátok a kolompot!
Takarodjon el a tél, örvendezzen, aki él!” 
 (Sarkady Sándor: Kikiáltó)
„A mohácsi sokácok messze földön ismert népszokása, a busójárás idejét 

a tavaszi napfordulót követő első holdtölte határozza meg. Régen farsang-
vasárnap reggelétől húshagyókedd estéjéig tartott a mulatság. A farsang 
utolsó csütörtökjén a gyermekek öltöznek maskarába.

A busójárás a más népek hiedelemvilágában is megtalálható télbúcsúz-
tató, tavaszköszöntő, oltalmazó, termékenységet varázsló ünnepek család-
jába tartozik. Éppúgy rokonságot mutat a riói és a velencei karnevállal, 
mint az afrikai népek szokásaival. Mohácson a hagyomány eredetét a 
törökűzés legendájával is magyarázzák... Felvették a mohácsi busójárást 
az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára. Az 
UNESCO 2009. szeptember 28. és október 2. között tartott kormányközi 
bizottsági ülésén a világ minden tájáról érkezett 111 jelölésről döntöttek. 
A szellemi örökség reprezentatív listájára 77 elemet vettek föl az Egyesült 
Arab Emirátusok fővárosában, Abu Dhabiban rendezett ülésen, egyebek 
mellett a Magyarország által felterjesztett Mohácsi busójárás című je-
lölést is. Az eredmény azóta (többek között) az UNESCO honlapján is 
olvasható, a busójárásról szóló rövid leírással együtt. A nemzetközi jegy-
zéken szereplő elemek kihirdetésével a szervezet célja felhívni a figyelmet 
a kulturális örökség szóban, tudásban, készségben vagy szokásokban élő 
elemeinek védelmére.” (www.mohacsibusojaras.hu)

Óvodánkban a nagycsoportosok eddig hagyományőrző módon, 
mint a télűzés rituáléját, a kiszebáb égetést mutatták be. Ebben az 
évben a Süni csoportnak új ötlete támadt, hogy rendhagyó módon, 
új köntösbe próbálja öltöztetni a tavaszvarázslást. A Föld világnapja 
alkalmával már megismertettük óvodásainkat azzal, hogy a mohácsi 
busójárás is hungarikum. Hogy tevékenyen is megjelenítsük a hal-
lottakat, szerettük volna ezt a magyar népszokást, szellemi örökséget 
mi is a gyermekekkel megidézni, eljátszani…

Környezetismereti projekt keretein belül kezdtünk elmélyülni a 
mohácsi busók figuravilágában. Az óvó nénik busóálarcokat formáz-
tak a gyerekekkel, akik nagy örömmel díszítették, festették ki tetszésük 
szerint, minél ijesztőbbre – a megfigyelt mohácsi busóálarcok mintájá-
ra. Hang- és képanyagokat nézegettünk együtt óvodánk legnagyobb-
jaival, és próbáltunk mi is egy kicsit „busókká” változni. Igyekeztünk 
számukra újszerű, autentikus hangzású talpalávalóval készülni, hogy 
minél hitelesebb legyen a kéthetes felkészülés majd a „szabad farsan-
golás” a szabadtéri bemutató végén, a tűz körül. Ritmusos verseket 
skandáltunk a gyerekekkel, amik mind a tél elűzésére, a tavaszvárásra 
hangolták a részt vevő gyermek közönséget. A nyomaték kedvéért ko-
lomppal, kereplőkkel és zajkeltő eszközökkel vettük üldözőbe a telet 
és a rossz dolgokat.

Köszönjük a szülőknek a subák, kiegészítők beszerzésében nyújtott 
segítségét! A Teaház kedves munkatársaira most is számíthattunk, 
amit ezúton is köszönünk nekik! Reméljük, sikerült felidéznünk a 
mohácsi busójárás alakoskodó hangulatát, s ezzel elüldöznünk a már 
régóta nálunk vendégeskedő telet.

„Tűnjön el innen végre a tél,
Ropja a táncot, aki csak él!...”
(Mentovics Éva: Tél-kergető részlet) Kovácsné Papp Andrea

Hosszú volt a tél, nagyon ki vagyunk éhezve a színekre, az illatokra és 
a természet csodáira! Ráhangolódásként elhoztuk a Napsugár óvodába 
a tavaszt a galérianyitónk alkalmával.

Előzményként minden csoportba vittem be kivágott tulipánformá-
kat, és választhattak, hogy ki milyen színűre festi ki a virágait. A galéria-
nyitó első momentumaként Vivaldi: Tavasz című tételére vonultak be a 
gyerekek, és „ültették” el virágaikat az edényekbe. Ezek díszítik jelenleg 
az óvoda előterét. Majd megnéztük a Három pillangó című mesét.

Ezután játékos módon érzékeltettük velük a tavaszi időjárás szeszé-
lyes testvéreit, közben énekeltük a Tavaszi szél című dalt. Érdekes do-
kumentumfilm részleteket mutattam nekik a virágok növekedéséről, 
virágzásáról, melyek felgyorsított felvételekkel érzékeltették mindeze-
ket. Holland tulipán farmokat és parkokat nézhettek meg, több millió 
tulipán otthonát. A virágokkal egy időben megjelennek a méhek és a 
pillangók is. A hernyók átalakulása pillangóvá érdekes folyamat, még 
érdekesebb, ahogy egy animációban elképzelte ezt valaki, és ahogy az 
a valóságban van.

Zárásként közös tánccal köszöntöttük a tavaszt. Ezután minden 
csoport megnézhette a galériát, ahol márciustól május végéig kerül-
nek kiállításra az aktuális virágok is. A kiállított virágillatú gyertyákat, 
szappanokat meg is szagolhatták a gyerekek.

Színes, vidám, jókedvű délelőttöt töltöttünk el ezen a márciusi napon.
 Sinkovics–Gebura Katalin

Értesítjük a kedves Szülőket, hogy Jászfény-
szaru Város Óvodai Intézményének tagóvodá-
iba a 2017/2018-as nevelési évre történő óvo-
dai beíratásra az alábbi időpontban kerül sor: 

2017. április 18-tól (kedd) április 21-ig 
(péntek), 8 órától 16 óráig.

Minden gyermeket a Szivárvány óvodá-
ban veszünk előjegyzésbe.

Cím: Jászfényszaru, Hunyadi út 2.
Kérjük, a beíratáshoz hozzák magukkal a gyermek születési anya-

könyvi kivonatát, lakcímkártyát, valamint a gyermek taj-kártyáját.
Várjuk azokat a gyermekeket, akik 2017. június 1. és 2018. május 

31. között töltik harmadik életévüket.
Ácsné Csontos Mária igazgató

„Virágom, virágom….”

Óvodai beíratás
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Közlekedj okosan! A víz világnapját ünnepeltük

a Napsugár Óvodában

Téli visszapillantó
a Szivárvány Óvodából

Mi a szabadság?

Nézzétek az esernyőmet, hogy tetszik?!
Kimehetek az utcára, ha esik!
Hipp-hopp nyitva van a fejem fölött,
Esik rá az eső: csöpp, csöpp, csöpp…
Akinek nincs esernyője, úgy fut el…
Odakiált a másiknak: „Van-e szabad hely?!”
Hipp-hopp tartom is a fejed fölött,
Eshet rá az eső: csöpp, csöpp, csöpp…
…énekelték vidáman a Süni csoportosok díszes esernyőikkel a ke-

zükben ezt a hangulatos dalocskát a víz világnapi műsor elején. Újra 
elérkezett az idő, hogy az óvodásokat játékos, tapasztalati formában 
hozzuk közelebb a természetvédelemhez, most megvilágítva az életet 
adó VÍZ fontosságát.

„Az ENSZ 1994-ben nyilvánította március 22-ét a víz világnapjának. 
A Föld népessége egyre gyarapszik – nemsokára 7 milliárdan élünk a Föl-
dön – és a megnövekedett vízigényt bolygónk lassan nem tudja kiszol-
gálni.” (forrás: internet)

Óvodánk legnagyobbjai, egységes kék pólóba öltözve, okos monda-
tokat fogalmaztak meg a vízről, melyek elárulták a hallgató közönség-
nek, hogy milyen tulajdonságai vannak a víznek, mire lehet használni, 
milyen formában fordulhat elő a természetben, stb. A lényegre törő 
kis bemutató után esernyős tánccal zárult a látványos ünnepi műsor 
a Spring Waltz c. komolyzenére, s végre kezdődhetett a várva várt 
„vizeskedés” az óvodánk udvarán!

A nagycsoportos óvó nénik érdekes játéklehetőségeket készítettek az 
udvar egyes részeire, ahol kisebb-nagyobb csoportokban, akár spontán 
rendeződve vehettek részt a játékokban a gyermekek. Lehetett gólya-
csőrrel békákra vadászni, vízi élővilágot varázsolni nagyméretű cso-
magolópapírra. Aki tele volt energiával, az mozgó vizesflakon-pályán 
tehette próbára ügyességét, majd aki elfáradt, lepihenhetett, s többféle 
ízesítésű vizet kóstolgathatott. Akinek volt kedve játszani a forgós vízi-
malommal a kellemes, tavaszi időben, akkor az most nyugodtan meg-
tehette pajtásaival a zöldellő környezetben. Lehetett „vizet tisztítani” a 
tóba nem illő, szennyező anyagok kiválogatásával, hogy a „halak és vízi 
élőlények” tovább élhessenek. Akinek pedig óriás buburékokat volt 
kedve fújni, az bátran elkápráztathatta óvodás társait. Nagyon örül-
tünk, hogy az esernyőinkkel elriasztottuk az igazi esőt, de a konfetti 
eső pótolta egy kicsit a hangulatát.

Nagyon kreatív, s a gyermekek képességeit, érzékelését sokoldalúan 
fejlesztő vízi játékokat igyekeztünk előkészíteni, s bízunk benne, hogy 
az élménydús tavaszi, madárcsicsergős délelőtt szép emlékeket és hasz-
nosítható tudást hagy majd a gyermekekben az empirikus tapasztalat-
szerzés eredményeképpen. Az óvodai program sikeréhez hozzájáruló 
Süni csoportos szülőknek pedig külön köszönjük az önzetlen segítséget!
 Kovácsné Papp Andrea

Közlekedés témahetünket egy helyszíni foglalkozással zártuk, melyet 
a nagyiskolai kereszteződésnél tartott Terenyi Imre r. százados és Pál 
László törzszászlós. A Katica csoportos gyerekek számot adtak tudá-
sukról, az eddig tanult közlekedési szabályokról, járművekről. A rend 
őrei bemutatták ruházatukat, az autójukat, igazi bilincset és gumibo-
tot is láthattak a gyerekek. A rendőr munkájának egy piciny szeletét 
is megtekinthettük, volt forgalomirányítás és gépjármű-ellenőrzés is. 
Köszönjük a gyerekbarát tájékoztatást, az ajándék mellényeket és a 
kulcstartókat! Jarábikné Sinkovics Andrea

Gyermekeink sok-sok érdekes tevékenységben vettek részt. A ter-
mészet adta lehetőségek mellett a téli ünnepek, jeles napok is remek 
lehetőséget adtak a tevékenykedésre. Az adventi időszak jeles napjait a 
farsangi készülődés és a farsangi bál követte. A farsang farkával zártuk 
ezt a vidám időszakot, amikor is verseltünk, táncoltuk, és a Süni cso-
portos gyerekek rögtönzött jelenettel megmutatták, hogyan látták az 
óvónők farsangi műsorát. Földvári Edit

Ahogy a Szivárvány óvoda sünisei látják.
– Nincs harc.
– Senki ne zavarjon.
– Senki nincs nálunk. Kimennek a szobá-

ból, egyedül vagyunk.

– El szeretnénk menni valahová és elmehe-
tünk.

– Amikor nincs itt apukánk, anyukánk.
– Nem kell dolgozni. Levegőt fújhatunk ki.
– Nem kell menni oviba.

– Piknikezni lehet a családokkal. Ne éhez-
zünk, meg ilyesmi.

– Kiszöknek a ketrecből az emberek.
– Nem kell többet harcolni.

Lejegyezte: Földvári Edit
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Nem csak „egy” kiállítás margójára!
Ebben az évben is folytatjuk azt a kiállítás sorozatot, mely a Régi 

Kaszinó étterem és kávézóban vonultat fel kortárs képzőművészeket. 
Szerte az országból választjuk a bemutatkozókat, ügyelve a stílus béli 
és a technikai sokszínűségre, a minőségre. Jelenleg Ghyczy György, 
budapesti festőművész munkáit láthatják az érdeklődők. 

Gimnáziumi évei alatt került szoros kapcsolatba a művészettel. Tanult 
a lipcsei Grafikai és Könyvművészeti Főiskolán. Könyvkiadóknál dol-
gozott tervezőként, illetve grafikusként.

Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének. Az Art-el 
társulatába tartozott a 70-es évek közepétől. 1997-től Művésztelepek 
résztvevője például Dúzson, Ercsen, Dunaharasztin és Jászfényszarun. 
1998-ban hozta létre a Nyitott Műtermet, amit 2016-ig vezetett. Húsz 
éve foglalkozik idős emberekkel, művészettel kapcsolatos előadásokat 
tart számukra, művészetterapeutaként segíti őket a napi művészeti te-
vékenységükben. Résztvevője és előadója volt már több művészetterá-
piás konferenciának. Rendszeresen ír cikkeket a művészetről, illetve az 
idősek művészeti tevékenységéről különböző lapokban. 2007-ben Pro 
Urbe Erzsébetváros kitüntetést kapott.

Számtalan hazai és nemzetközi csoportos, illetve egyéni kiállításon 
vett már részt Dúzstól egészen Fabrianoig, melyek felsorolása oldala-
kat töltene meg.

Ghyczy György több ízben szerepelt már Jászfényszarun is, de önálló 
tárlat rendezésére tőle most adódott lehetőség.

2017. február 24-én nyílt meg a tárlat, ahol is a megnyitóbeszéden 
kívül, Dobák Laura (6. évfolyamos tanuló) furulyajátéka is elhangzott, 
ezzel színesítve a programot.

A rögtönzött és remek hangulatú tárlatvezetés is közelebb hozta az 
érdeklődőket az alkotóhoz, illetve a kortárs képzőművészethez.

A kiállítás 2017. március 24-ig volt látható a Régi Kaszinó étteremben.
Bugyi István József · Fotó: Glonczi Rudolf A kiállítás képei előtt

Az előadás résztvevőiDr. Ouanphanivanh-Kiss Noémi az előadó

Bordásné Kovács Katalin, Chyczy György, Bugyi István József

Az orchideák bemutatása és tartásuk nehézségei

Hyppolit, a lakáj

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete által szervezett március 3-i ismeret-
terjesztő előadást nagy érdeklődés kísérte. A művelődési ház földszinti 
klubterme megtelt orchideákat kedvelő, többségében hölgyekkel. Dr. 
Ouanphanivanh-Kiss Noémi előadásának témája a trópusi és Magyar-
országon élő orchideák bemutatása és tartásuk nehézségei volt. Elő-
adónk diplomamunkáját e tárgykörből írta.

A színes képekkel tarkított prezentációból sok érdekes és új in-
formációval lettek gazdagabbak a jelenlévők. Megtudtuk, hogy az 
Orchidaceae család 50-60 millió évvel ezelőtt jelent meg, „fiatalnak” 
számít. Az otthoni tartással kapcsolatban fontos a párásítás: 60-70 % 
páratartalom (ha kevesebb, inkább legyen hűvösebb is). Az öntözés: 
forralt csapvízzel vagy esővízzel a legideálisabb.

Célszerű a növényt egy órára vízzel teli edénybe állítani cserepestül, 
amikor a gyökerek színe szürkés, lehetőleg kelet–nyugati fekvésű ab-
lakban, mivel a déli fekvésűben nyáron megéghet a levele!

A víz legyen szobahőmérsékletű, a cserép legyen átlátszó, vagy ha 
nincs, akkor a terrakotta is jó, mert jól szellőzik. Tápoldatozni érde-
mes, akár a javasolt adag felével, és időnként érdemes 2-3 órára beáz-
tatni, hogy a felhalmozódott sók jól kiázzanak az ültetőközegből, mert 
az egészséges gyökérzet a legfontosabb.

A több mint egyórás előadás után kérdésekre válaszolt az előadó.
A prezentáció gyönyörű orchidea képekkel a www.febe.hu honlapon 

teljes terjedelemben megnézhető, olvasható.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

Ki ne emlékezne Székely Mihály 1931-es zseniális filmjére a „Hyp-
polit, a lakájra” amelyben olyan színészlegendák szerepeltek többek 
között, mint Csortos Gyula, Kabos Gyula és Jávor Pál. 2017. febru-
ár 25-én a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár és a Jászapáti 
Színjátszókör jóvoltából az előadásra ellátogatott nagyszámú közönség 
újra átélhette a film által nyújtotta élményeket.
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Farsang az Idősek Otthonában

Prága és Csehország világörökségei kirándulás

Idén először rendeztünk farsangi bált az Idősek Otthonában, február 
27-én. Nagy készülődés előzte meg, még a dolgozóknak is újdonság 
volt, nem hogy az idős lakóinknak. Kicsit tartva az újdonságtól, mégis 
végül sokan kaptak kedvet, hogy jelmezbe bújjanak. Volt focistánk, 
Rómeónk, tűzoltónk, postásunk stb., volt, aki a versmondást is bevál-
lalta. A dolgozók is több jelenetet mutattak be, először a Bódi családot 
személyesítettük meg, majd következett Kacor Feri, a Pa-Dö-Dö, a 
swinges táncos lányok, Korda Gyuri az ő Klárikájával és a négy testőr. 
Meglepetéssel is készültünk az időseknek, Hófehérke történetét mesél-
tük el humoros feldolgozásban.

Hetekig próbáltuk a történetet, hogy a farsangon jól sikerüljön. 
Megérte az időt és a fáradságot, mivel nagyokat nevettek lakóink rajta. 
A végén zsűriztünk is, és finom fánkokkal kínáltuk a jelenlévőket, me-
lyet a Teaház dolgozói készítettek. Végül a tánc következett. Nagyon 
jól éreztük magunkat, mindenki vidáman fejezte be a napot, gazda-
gabbak lettünk egy élménnyel.

Köszönjük időseinknek, dolgozóinknak, a hozzátartozóknak a köz-
reműködést, részvételt, akik bármilyen módon hozzájárultak a farsang 
sikeréhez. Reméljük, hagyományt tudtunk teremteni a következő 
évekre. Szöveg: Fricz Erzsébet · Kép: Glonczi Rudolf

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete önköltséges, 5 napos autóbuszos 
kirándulást szervez június 30. és július 4. között Csehországba. Az 
elhelyezés 2 ágyas 4* szállodai szobákban, 2-2 éjszaka Prágában, illetve 
Ceské Budejovicében. Ellátás: négy reggeli, három vacsora és egy ebéd.

Az utazás során Pozsonyban városnézés, a Szent Márton-dóm, a Prí-
más palota, a Lednice kastély megtekintése. Prágában városnézés, a 
vár nevezetességei, este vacsora moldvai hajókázással. Loket vára, Kar-
lovy Vary, Hluboká kastély, Cesky Krumlov vára, Trebon, Jindrichuv 
Hradec és Telc kastélyok megnézése. 

Az utazás teljes költsége várhatóan 95.000 Ft/fő, melyet a valuta ár-
folyamváltozás némileg növelhet vagy csökkenthet. Az utazás után a 
pontos összegek alapján utólagos elszámolást biztosítunk az utasoknak.

Jelentkezni a +36-30/337-3336 mobil vagy +36-57/660-800 vo-
nalas telefonon lehet. Utazásra maximum 50 főnek van lehetősége,  

 jelentkezéskor 45 ezer Ft előleg befizetésével, a fennmaradó részt 
 június 20-ig kell befizetni. Tóth Tibor

Hófehérke története

Bódi család

Idősek jelmezei

Négy testőr
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

KOMPOLTI JÁNOS
gyászszertartásán részt vettek, fájdalmunkban

együtt éreztek és virággal emlékeztek.
,,Gyertyákat gyújtunk és mécseseket.
Ezek a fények világítsanak neked.
Emléked örökké itt van velünk.

Amíg élünk, Te is itt élsz velünk.”
A gyászoló család

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

Köszönetet mondunk a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek, akik

FEKETE JóZSEFNé
KIS KLÁRA

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot
hoztak, fájdalmunkban együtt éreztek velünk.

A gyászoló család

Emlékezés

FARKAS ATTILA
halálának 8. 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 családod

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

TAKÁCS ISTVÁNNé
GyETVAI ILONA

temetésén részt vettek, koszorúikkal, virágaikkal,
együttérzésükkel fájdalmunkban osztoztak.

Köszönjük a Gondozási Központ dolgozóinak áldozatos munkáját.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

TuRJÁNyI JóZSEFNé
ASZTALOS MÁRIA

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,

fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Emlékezés

FEHéRNé
LuKÁCS
VALéRIA
59 évesen elhunyt

halálának 1. évfordulójára és édesapja,

LuKÁCS PÁL
61 évesen elhunyt halálának 22. évfordulójára.

„Tudjuk, hogy nem jöhet egyik se, mégis egyre várjuk.
Enyhíti hiányukat, ha álmainkban látjuk.

Az ész megérti, de a szív soha,
Hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol ők vannak, oda.

Az élet múlik, de akit szerettünk,
Arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.”

Szerető családjuk

Emlékezés

MENCZEL GyÖRGy
halálának 5. évfordulójára.

„Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap.
De szívünkben élsz, és örökké ott maradsz.”

Szerető feleséged és családod

Emlékezés

PÁL SÁNDOR
halálának 5. évfordulójára.

„Azt mondják, az idő gyógyít, hogy feledni is lehet.
De a bánat és a könnyek mindig kínozzák szívünket.”

Szerető feleséged, fiad, menyed, unokáid

Emlékezés szüleinkre

KuN JóZSEF
halálának 25. évfordulójára és

KuN JóZSEFNé
halálának 7. évfordulójára.

„Az élet ajándék volt, s egyre erősödő szeretet maradt utána.”
A szerető család Köszönetet mondunk a rokonoknak,

szomszédoknak, barátoknak,
ismerősöknek, akik

GyETVÁN
JÁNOSNé

BAKAJSZA MÁRTA
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,

virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.
Szerető férje, két fia és feleségeik, unokái

Anyakönyvi hírek – FEBruÁr
SZÜLETTEK: Kis Marcell (Simon-Kis Judit), Kollár Dóra (Tóth 

Zsuzsanna), Piszkun Zsombor (Kalmár Nikolett).

HÁZASSÁGKÖTÉS: nem volt.

ELHUNYTAK: Baranyi Gyuláné Farkas Anna (66), Farkas Sándor 
(61), Fekete Józsefné Kis Klára (81), Gergely Emánuel (87), Holló-
Szabó József (67), Karizs Pál (82), Kiss János (55), Kompolti János 
(73), Kormos András (82), Lengyel László (71), Rafael Józsefné Rafael 
Erzsébet (56), Takács Istvánné Gyetvai Ilona (80), Turjányi Józsefné 
Asztalos Mária (63).

Az adatok tájékoztató jellegűek.

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

ASZTALOS
ANDRÁSNé
KuRuNCZI

MÁRIA
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,

virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
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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.

Áprilisi akció!
Nyugdíjas kedvezméNy: keret -40%

multifokális lencse: -30 %
dioptriás napszemüveg lencse akció

keret akció: -30%

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig

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

Tel.: +36-30/221-6312

Két szobás családi ház eladó, Kinizsi Pál u. 36.
Érdeklődni: Magyar Lászlóné, +36-30/911-5714

A jászfényszarui Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár vala-
mint a Fényszaruiak Baráti Egyesülete hosszútávú, 2018. február 28-
ig terjedő időszakra kulturális közfoglalkoztatás keretében áprilisi 
felvétellel munkatársat keres. Bővebb információ: +36-70/431-6113 
Bordásné Kovács Katalinnál.

Érettségizett munkanélküliek!
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Programajánló Csillagászati nap

Vers és dallam

Április
1. 17:30 Magyar táj lengyel szemmel
  – kiállítás Bali Anna fotóiból a művelődési házban
1. 18:00 Nagymama – jászárokszállási Görbe János Színkör
  színházi előadása a művelődési házban
2. 12:00 Hatvani csata újrajátszása a Balázs tanyán Boldogon
2. 15:30 Díszszemle Jászfényszaru főterén
  a Dicsőséges Tavaszi Hadjárat emlékére
4.  Csillagászati nap a művelődési házban
6. 12:45 Ifjúsági hangverseny a művelődési házban
  – Szélkiáltó Együttes – Vers és dallam 
6.   Megavers 9. döntő Szolnokon
  az Aba-Novák Kulturális Központban 
7. 10:00 Húsvéti bábelőadás – a baptista közösség műsora
  a művelődési házban
9. 10:00 Húsvéti játszóház – baptista közösség programja
  a művelődési házban
11. 17:00 Költészet napi megemlékezés a Gondolatolvasó körrel
  az Arany János emlékév jegyében a könyvtárban 
12.   Nagyböjti lelki nap az iskolában
16.  Húsvétoló a lovaspályán
22. 10:00 Őseink öröksége –- szakvezetés a Tájházak napja
  alkalmából a Kiss József Helytörténeti Gyűjteményben
22-23.  X. Lumina Cornu országos mágus asztali szerepjáték
  verseny és II. Kalandozók napja a művelődési házban
28. 10:30 Andersen: Békakirály meséjének pantomim
  adaptációja a Dvorák színház előadásában
  a művelődési házban

Május
Minden este 17 órakor májusi litánia
1.  Város napja – Pető Ádám motoros emlékfutam,
  Civil piknik
5.  Redempciós megemlékezés
6. 16:00 Agatha Christie és a krimi – tematikus könyvtári nap
  a könyvtárban
7.  Anyáknapi szentmise és ünnepség a templomban

Időszaki kiállítások
· Magyar táj lengyel szemmel – Bali Anna fotókiállítása
    a művelődési házban
· Tulipánvarázs – Erdélyi Anikó rajzai a művelődési házban
· R.Ö.G. alkotókör kiállítása – a Régi Kaszinó étteremben

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 Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár szeretettel meghív min-
den kedves érdeklődőt a 2017. április 4-én (kedden) rendezendő 

csillagászati napra!
Program:

8:00–17:00 Mobil Planetárium 10 előadás
20:00-tól távcsöves bemutató-találkozó a művelődési házban

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 
Rossz időjárás esetén a távcsöves bemutató elmarad. A részvétel ingyenes!

A Filharmónia Magyarország ifjúsági bérlet előadássorozat célja a klasz-
szikus zene fókuszba helyezése a különböző korosztályok életében. A ne-
mes célhoz csatlakozott Jászfényszaru városa is. Az előadássorozat április 
6-i műsorának címe: Vers és dallam. Közreműködik A SZÉLKIÁLTÓ 
együttes, mely megzenésített verseket ad elő akusztikus hangszereken. 
Ez alkalommal magyar és a világirodalom kortárs és klasszikus költői-
nek verseit fogják megénekelni gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Az 
előadás moderátora Dr. Lakner Tamás, az együttes alapító tagja. Az ese-
ményre mindenkit szeretettel vár színháztermébe 12:45 perces kezdéssel 
a rendező, Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár!  Palásthy Pál

A könyvtár a húsvéti ünnepek ideje alatt április 14-én, 15-én
és 17-én zárva tart.


