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Szabadon élni jó helyen
Újévi beszélgetés

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesterrel
A polgármester asszonyt a lakásán kerestük 

fel egy villáminterjú erejéig.
Hogy vagy? Hogyan tartod a kapcsolatot 

munkatársaiddal? Sokan tudjuk, hogy eltö-
rött a lábad decemberben.

Jól vagyok, köszönöm. Sokan érdeklődnek és 
sok jókívánságot kapok az emberektől. Képvi-
selőtársaim és munkatársaim segítenek abban, 
hogy kevéssé essek ki a munkámból 2013. 
decem ber közepe óta. Még azt is megteszik, 
hogy eljönnek hozzánk és együttesen tárgyal-
juk meg az előttünk álló feladatokat. Győri 
János alpolgármester úr minden rendezvényen, 
eseményen részt vesz, kiválóan teljesíti a helyet-
tesítésből adódó feladatokat. Dr. Voller Erika 
jegyző asszony pedig naponta tájékoztatást 
nyújt részemre. Jól érzékelhető a csapatmun-
ka eredménye. Közösen készülünk a 2014. évi 
költségvetés elkészítésére, amely Tamus Mária 
pénzügyi vezető és Zsámboki Sándor, a pénz-
ügyi, településfejlesztési bizottság elnökének 
közreműködésével zajlik. A közmeghallgatá-
son, amely 2014. február 12-én lesz, már re-
mélem, én is személyesen részt tudok venni.

Mik a tapasztalataid a múlt évben megva-
lósult beruházásokat illetően, különös tekin-
tettel a Teaház projektre?

Az elmúlt évben jelentős beruházások, épít-
kezések és felújítások mellett elindult a – köz-
ismert nevén – Teaház projekt.

Tapasztalataink szerint a nagyszüleink, szü-
leink korosztálya részére, akik között jelentős 
számban alapfokú végzettséggel rendelkeztek, 
munkavégzés mellett mindig is gondoskodtak 
és lehetőséget teremtettek például az illem, 
etikett, protokoll, egészségtan, kézműves- és 
főzőtanfolyamok, gyermeknevelési tanácsadá-
sok látogatására. Valójában a Teaházban is ezt 
a hagyományt folytatva, természetesen aktua-
lizálva a jelenkor igényeihez, szerveződnek a 
foglalkozások az Európai Unió támogatásával.

Hamarosan átadásra kerül a Samsung és az 
önkormányzat közös elképzelése a Rimóczi- 
kastélyban. Miért fontos ez a városnak, mit 
várhatunk ettől az akár országos érdeklődést 
is kiváltó projekttől?

Jászfényszaru mindig is nagy figyelmet 
fordított arra, hogy kiváló oktatás való-
suljon meg a településen. 1990-ben már 
létrejött az Oktatásért Alapítvány, később 
Penczner Pál díszpolgárunk alapítványt tett 
a művészeti oktatás fejlesztéséért. A Smart 
School létrejöttéért személyesen is sokat tett

(folytatás a 2. oldalon)

Ezúton tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy 2014. január 23-tól

az Egészségház felújítása
és bővítése idejére

az Egészségügyi alapEllátás
a szabadság út 3. szám alatt lévő
üzletházban kerül biztosításra.

Dr. Kovács Terézia háziorvos,
Dr. Sáfár Csilla háziorvos,

Dr. Kocsis András gyermekorvos,
a Védőnői Szolgálat,

a Fizioterápia rendelése
változatlan rendelési időben történik.

Fogorvosi szakrendelés:
Dr. Tóth Lajos fogorvos

a Dózsa György út 14. szám alatti
fogászati egységben

változatlan rendelési időben rendel.

Jászfényszaru, 2014. január 20.
Győriné dr. Czeglédi Márta

polgármester

Jászfényszaru Város Önkormányzata

2014. FEbruár 12-én
(szerdán) 17:00 órakor 

közmEghallgatást tart
a Városháza dísztermében,

melyre tisztelettel meghív minden 
jászfényszarui lakost.

napirEnD:
A 2014. évi költségvetés bemutatása.

Folyamatban lévő, benyújtott és elnyert 
pályázatok, fejlesztési tervek, elképzelések.

Aktuális tájélkoztatás.

Előadó:
Győriné dr. Czeglédi Márta

polgármester

Jászfényszaru, 2014. január 22.
Győri János

alpolgármester

A Samsung Smart School ünnepélyes átadásával indult a 2014-es esztendő.
Fotó: Menyhárt Éva

Tájékoztatás

Meghívó
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(folytatás az 1. oldalról)
dr. Facskó István, a Samsung elnöke, Jász-

fényszaru város díszpolgára. Az általános 
iskola helyi tantestülete közreműködésével 
olyan további pluszt kapnak ezzel az iskolás 
gyerekek, amelytől, úgy vélem, nagy ered-
ményeket várhatunk. Ebben az új iskolában 
a legkorszerűbb informatikai eszközök állnak 
rendelkezésre annak érdekében, hogy a tehet-
ségek kibontakozzanak. Nagyon büszke va-
gyok erre a kezdeményezésre, amely további 
folyamatos munkát feltételez tőlünk.

Milyen további hosszabb vagy rövidebb 
távú tervek szövődnek a város műhelyében, 
melyek válhatnak valóra már ebben az év-
ben? Milyen kiemelt rendezvények lesznek?

Az elmúlt években több tervdokumentáció 
elkészítését rendelte meg az önkormányzat, 
jelenleg is dolgozunk az Ipari Centrum Kft. 
és Városfejlesztési Kft. közreműködésével 
újabb tervek kidolgozásán, amelyek már a 
2014-20-as európai tervezési időszakra is fi-
gyelemmel vannak. Az egészségház fejújítása 
már elkezdődött, az egészségügyi ellátást az 
ún. üzletházban látják el jelenleg orvosaink 
és védőnőink. Mihelyst az időjárás engedi, 
folytatódnak az útfelújítások. Már látható, 
hogy a Városháza mellett lebontásra került 
egy ingatlan, amelynek helyén út és parko-
ló kerül kialakításra, az egyház és az önkor-
mányzat együttműködését követően megújul 
a plébánia épülete is, melyhez ez évben hoz-
zákezdünk. Készen vannak az idősek ott-
honának tervei is, amely megépülése esetén 
további biztonságot nyújthat az arra legin-
kább rászorulóknak. Ezek a tervezések olyan 
műhelymunkák, amelyeknél szempont, hogy 
mérethelyes és fenntartható legyen a további 
években is. Ez egy olyan nehéz, forrásigényes 
munka, amely magában rejti az újragondolás 
vagy az áttervezés szükségességét. 

Ez évben is fokozott figyelmet fordítunk 
arra, hogy minél több pályázati forrást von-
hassunk be a település fejlesztésébe az ered-
ményes városgazdálkodás érdekében.

Az önkormányzat pályázatai nyomán jelen-
tős számban foglalkoztatunk és képzünk he-
lyi lakosokat. A Corvina út végén mintegy 6 
hektáros területen kertészkednek, a szemben 
lévő közismertebb nevén „hajtató telepet” 
üzemeltetési céljaira vásárolta meg az önkor-
mányzat. A közel jövőben nyitja meg kapuit 
a Kaszinó Étterem. Városunk abban a meg-
tiszteltetésben részesül, hogy mi adhatunk 
otthont a jász-, nagykun-, kiskun-kapitá-
nyok találkozójának és a soron következő 
Jász bálnak, amelyek megrendezése idén első 
alkalommal történik.

Hogyan fogalmaznád meg újévi kívánságodat?
Szeretném, ha a lakosság érezné a törődést. 

Mind több lehetőséget akarunk itt biztosítani 
a meglévő igények kielégítésére, hogy legyen 
perspektívája, biztonságos jövője, vonzóereje 
a településnek és az itt élőknek.

Meggyőződésem, hogy ezt csak egymást se-
gítve, kitartó, szorgalmas tanulással és mun-
kával lehet elérni.

Boldog új évet kívánok!
Sugár Istvánné

a képviselő-testület december hónapban 
két ülést tartott, melyen több önkormány-
zati döntést hozott. Erről az alábbiakban 
rövid összefoglalóban nyújtok tájékozta-
tást az érdeklődő olvasóknak.

2014. december 11.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Kép-

viselő-testülete elfogadta Körei Nagy József 
jászberényi rendőrkapitány Jászfényszaru 
város bűnügyi, közbiztonsági és közleke-
désbiztonsági helyzetéről szóló 2013. évi 
tájékoztatóját.

A rendőrségi beszámolóval egyidejűleg 
megvitatták Jászfényszaru Város bűn-
megelőzési koncepciójának átdolgozását, 
aktualizálását, melyhez a koncepcióban sze-
replő szervektől, intézményektől az adatokat 
be kell szerezni, és a feladatterv összeállításá-
hoz az érintettektől javaslatot kell kérni, mely 
alapján az új dokumentum összeállítható.

A város közbiztonságához kapcsolódóan 
megtárgyalták és elfogadták a közterület-
felügyelők 2013. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót is.

Az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bi-
zottság véleményét figyelembe véve jóváhagy-
ták az Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálatát.

A képviselők elfogadták a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtár beszámolóját, 
valamint az év végi intézményi többletigé-
nyét is megtárgyalták. Az év végére tervezett 
rendezvényekre 550.000 Ft-ot, szerzői jog fe-
dezetére 150.000 Ft-ot hagytak jóvá.

Továbbá engedélyezték az intézmény mű-
ködési bevételének 1.000.000 Ft-os több-
letbevételének felhasználását a felmerülő 
dologi kiadások fedezetére.

Döntöttek a Jászfényszaru ipari Centrum 
kft. tulajdonában álló – vagyonértékelési 
szakvéleményben foglalt 24.800.000 Ft ösz-
szeg értékű – vízközmű átadásáról.

A Sas-Tex Kereskedelmi Kft. árajánlatát 
elfogadva a város önkormányzatának költ-
ségvetése terhére 795.000 ezer forintot kü-
lönítettek el a papkastély szőnyegcseréjére.

Elfogadták a Jászfényszaru ipari Centrum 
kft. tulajdonában álló 05/169. hrsz.-ú 
földterület megvásárlására vonatkozó elő-
terjesztést, mely szerint 1.078 Ft/m2 +áfa 
vételáron az önkormányzat megvásárolja a 
területet, és az ehhez szükséges pénzösszeget 
elkülönítette Jászfényszaru Város Önkor-
mányzatának 2013. évi költségvetésében.

Jóváhagyásra került a Jászfényszaru Város-
fejlesztő kft. által benyújtott szervezeti és 
működési szabályzat.

Jászfényszaru városban edzéseket tartó 
yakuzák se szakosztályának sportszervá-
sárlás céljára 102 ezer forint támogatást 
hagytak jóvá.  A sportszerek az edzéseknek 
székhelyet adó iskola tulajdonába kerülnek, 
az egyesület mint „szakkör” fogja használni.

A HM Zrínyi Térképészeti és Kommuniká-
ciós Szolgáltató Nonprofit Kft. árajánlatát el-
fogadva 50 db Fülöp zoltán: huszárkalan-
dok (huszárkonyha ii). munkacímet viselő 
könyv megrendelését támogatták.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a jászfényszarui minden-
szentek plébánia és szent Erzsébet kö-
zösségi ház beruházási költségeire nettó 
100.000.000 Ft összeg elkülönítéséről 
döntött a város önkormányzatának 2014-
es költségvetése terhére. Egyidejűleg az 
architex építész kft. beruházási program-
ját és annak elszámolását elfogadva a pro-
jekttel kapcsolatos 1.980.000 Ft +áfa tervezé-
si díj kifizetését jóváhagyta.

A képviselők döntöttek az egészségügyi 
alapellátás átmeneti biztosításáról az 
Egészségház felújítása és bővítése kiviteli 
munkái idejére. Így az egészségügyi alap-
ellátást a Jászfényszaru, Deák Ferenc út 2. 
sz. alatt lévő „Egészségház felújítása és bőví-
tése” kiviteli munkálatai idejére átmenetileg 
a Jászfényszaru, Szabadság út 3. szám alatt 
lévő, az ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0003 
jelű, „Jászfényszaru városközpontjának érték-
megőrző megújítása” című projekt keretében 
megépült üzletházban, valamint a Jász-
fényszaru, Dózsa györgy út 14. szám alatti 
bérleményben biztosítja.

A képviselő-testület a szolgáltatások átköl-
töztetésének, a szakhatóságok által előírt 
feltételek biztosításának költségeire, továb-
bá bérleti díjra 2.500.000 Ft-ot biztosított.

Egyben felkérték Győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármestert, hogy a szolgáltatás 
átmeneti áthelyezéséhez, a szolgáltatás fo-
lyamatos biztosításához szükséges intézke-
déseket tegye meg.

A szakhatóság által előírt feltételek kialakí-
tásával, a költöztetéssel és az üzemeltetéssel 
járó feladatokkal megbízta az önkormány-
zat Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató 
Szervezetét.

A testület jóváhagyta a Családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálat elhelyezését Jász-
fényszaru, kossuth l. út 4. sz. alatti ön-
kormányzati tulajdonú ingatlanában.

Az ingatlan akadálymentesítésére keret-
összeggel 1.000.000 Ft-ot hagytak jóvá. 
Az átalakítási munkálatok elvégzésével a 
GAMESZ-t bízták meg.

Elfogadták, hogy Jászfényszaru város-
központjának értékmegőrző megújítása és 
a Szociális városrehabilitáció és lakossági 
integráció Jászfényszaru fejlődéséért című 
pályázatokban részt vevő civil szervezetek 
számára a közreműködő szervezetek felé el 
nem számolható tevékenységeik ellenérté-
két biztosítani fogják.

A képviselők megszavazták, hogy a Jászsá-
gi többcélú társulás megszűnését követő 
osztatlan közös vagyon tagönkormányzati ré-
szének elszámolása alapján Jászfényszaru Vá-
ros Önkormányzatának tagönkormányzati 
része, 633.728 Ft a „Jászság Egészségéért” 
alapítvány részére támogatásként felaján-
lásra kerüljön.

Határozatot hoztak az önkormányzati 
és start munkaprogram keretén belüli 
hulladékgazdálkodási és köztisztasági fel-
adatok ellátásáról szóló tájékoztató elfoga-
dásáról. (folytatás a 3. oldalon)

Újévi
beszélgetés

Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
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(folytatás a 2. oldalról)
Megtárgyalták a hulladékudvar létesí-

tésének, valamint a szennyvízelvezetési 
projekt első fordulójának állásáról szóló 
tájékoztatót.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete el-
fogadta a fizioterápiás asszisztensi felada-
tok megbízási díjjal történő ellátását 2013. 
december 1-jétől.

A képviselők a hatvan és térsége hul-
ladékgazdálkodási és környezetvédelmi 
nonprofit közhasznú kft. Felügyelő bi-
zottság Jászfényszaruból delegált tagjának 
Zsámboki Sándor képviselőt javasolták.

A testület tagjai jóváhagyták a 2014. ja-
nuár 11-i Újévi gálakoncert megtartásához 
szükséges bruttó 596.900 Ft-ot, mely össze-
get költségvetésében biztosítja.

600.000 Ft +áfa keretösszegben reprezen-
tációs ajándék beszerzését és ahhoz tartozó 
címke elkészítését hagyták jóvá.

A képviselő-testület elfogadta a somogyi 
béla utcában, a 662. helyrajzi szám alatti 
ingatlanon alkalmi víztározó kialakítását, 
melyre 548.348 forint összeget biztosít 2014. 
évi költségvetésében.

a Virág utcában elvégzendő árok kialakí-
tásával, földút kátyúk feltöltésével a Fehér 
Kft.-t bízta meg. Költségvetésében a felada-
tok elvégzésére 470.000 Ft +áfa, azaz bruttó 
596.900 Ft összeget biztosít.

Több határozat született a hatvan és térsége 
hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi 
nonprofit közhasznú korlátolt Felelősségű 
társaság működésével kapcsolatosan. 

Döntöttek többek között a székhelyé-
nek áthelyezéséről, új felügyelőbizottsági 
tagjának megválasztásáról, az ügyvezető-
vel megkötött megbízási szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséről, 
munkaszerződés megkötéséről, a társaság 
jegyzett tőkéjének felemeléséről, továbbá 
a társaság társasági szerződésének módo-
sításáról.

A képviselők egyhangúlag egyetértettek ab-
ban, hogy az önkormányzat kezdeményez-
ze a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű társaságban a rezsi 
csökkentésével összefüggésben várhatóan 
keletkező veszteség lakosságszám arányá-
ban történő viselésére irányuló társasági 
szerződés módosítását.

A képviselők értékelve a polgármester 
éves munkáját döntöttek jutalmazásáról.

A képviselő-testület elfogadta a samsung 
Electronics magyar zrt. V3 csarnok feltáró 
útjának tervezési költségeire keretösszeg elkü-
lönítéséről szóló tájékoztatót.

2013. december 18.
A képviselők rendeletet alkottak az ön-

kormányzat 2013. évi költségvetéséről 
szóló rendelet módosításáról, valamint az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakás-
bérlemények bérleti díjainak emelésére 
vonatkozóan módosították a hatályos ren-
deletet.

Ezzel egyidejűleg az önkormányzati tulaj-
donú garázsok bérleti díjának megállapí-
tásáról is határoztak.

Jogszabályi változások átvezetése miatt mó-
dosították a szociális ellátások szabályozá-
sára vonatkozó helyi rendeletet.

A képviselő-testület felhatalmazta a jegy-
zőt, hogy 2013. december 18-tól határozat-
lan időre Hartyányiné Mérei Judit egyéni 
vállalkozóval kössön szerződést belső el-
lenőrzési feladatok ellátására, mely feladat 
ellátására költségvetésében 1.080 ezer Ft-ot 
biztosít.

Jóváhagyták a Jászfényszarui közös ön-
kormányzati hivatal 2014. évi ellenőrzési 
tervét.

Döntöttek a hatvan és térsége hulladék-
gazdálkodási és környezetvédelmi non-
profit közhasznú korlátolt Felelősségű 
társaságban a rezsicsökkentés bevezetésé-
vel keletkezett veszteség kompenzációjára 
benyújtandó pályázatról, mely alapján Jász-
fényszaru Város Önkormányzata a pályázatot 
6.805.260 Ft összegre nyújtja be.

Jóváhagyták a hatvan és környéke telepü-
lési szilárdhulladék-gazdálkodás Fejleszté-
se társulás tagjai közül Ecséd és kompolt 
községek önkormányzatának kizárásáról 
szóló előterjesztést, és egyben módosították a 
társulás társulási megállapodását.

Elfogadták a kézilabda-szakosztály 
650.000 Ft-tal való támogatását azzal a fel-
tétellel, hogy a Jászfényszaru Városi sport-
egyesület elszámolásánál ez az összeg tétele-
sen kimutatható legyen.

a trió-média-Jászberény kft.-vel 2013. 
február 28-án a közszolgálati műsorsoro-
zat folytatására műsorszolgáltató televíziós 
technika felhasználásával értékmegőrző tevé-

kenységre megkötött támogatási szerződést 
2014. december 31-ig meghosszabbították.

a tiszamenti regionális Vízművek zrt. 
és a Jászfényszaru Város Önkormányzata 
között a víziközművek üzemeltetése tár-
gyában megkötött szerződés módosítása 
érdekében a testület felkérte a Pénzügyi, Te-
lepülésfejlesztési és Jogi Bizottságot az előter-
jesztés újbóli előkészítésére.

A Képviselő-testület elfogadta a Jászfény-
szaru Város szennyvízberuházó társulat 
elszámolási eljárásról szóló tájékoztatót.

Jóváhagyták az önkormányzat képviselő-
testületének 2014. évi munkatervét.

A képviselő-testület megbízta a Vágó Bt.-t 
a 2014. éves közétkeztetési feladatok ellá-

tására, és felhatalmazták Győri János alpol-
gármestert a szerződés aláírására. Továbbá a 
közétkeztetéssel kapcsolatos önkormányzati 
feladatokkal a GAMESZ-t bízta meg.

Elrendelték a GAMESZ és a SZILTOP 
Kft. között létrejött tanterembérleti szerző-
dés felülvizsgálatát. A bérleti díjak a jövőre 
nézve az éves inflációs rátának megfelelően 
emelkednek.

Elfogadták a samsung Electronics ma-
gyar zrt. V3 csarnok feltáró útjának ter-
vezési költségeivel kapcsolatos előterjesztést.

Az új gondozási központ helyének elő-
készítése érdekében a képviselő-testület elfo-
gadta a Jászfényszaru, Dózsa gy. út 18–22. 
328/1. hrsz.-ú ingatlanon lévő lakóépüle-
tek és gazdasági épületeik bontás bejelenté-
si dokumentációjának elkészítésére, előzetes 
költségbecslésére, valamint felelős műszaki 
vezetés biztosítására vonatkozó tervezési 
szerződést. Felhatalmazta a polgármestert a 
szerződés aláírására.

Dr. Voller Erika jegyző

Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről

A felújítás és bővítés eredményeként megújuló Egészségház látványképe.
Tervező: Quartier Építésztervező Kft.
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Együtt köszöntöttük 2014-et!
az új évet nem lehet koncert nélkül kezdeni! Jászfényszaru Vá-

ros önkormányzata ezért, hűen a korábbi évek hagyományához, 
ismét színvonalas koncerttel, az ünnephez méltón üdvözölte a 
2014-es esztendőt.

A rendezvényen beszédet mondott Pócs János országgyűlési képvise-
lő és Győri János alpolgármester, aki a településünk számára kiemel-
kedő fontosságú 2013-as esztendő eseményeire emlékezett. Tavaly ün-
nepelte Jászfényszaru újra várossá avatásának huszadik évfordulóját. 
Sikerrel, a lakosság tetszését is elnyerve fejeződött be az elmúlt időszak 
legnagyobb és egyben leglátványosabb beruházása, a város főterének 
megújítása, hogy csak a leglátványosabbat említsük.

Az ünnepi köszöntők után a Váci Filharmonikusok léptek színpadra, 
akik a koncertre Johann Strauss műveiből, musicalek dalaiból, köz-
kedvelt operettek és ismert operák betétdalaiból álló csokrot állítottak 
össze – a közönség nagy örömére. A zenekar Farkas Pál vezényletével 
játszotta az üdítő dallamokat.

Aki már valaha látott újévi koncertet, például a Bécsi Filharmoni-
kusokét, ahhoz hasonlónak kell, hogy elképzelje a fényszarui újévi 
koncertet is. A muzsikusok előadásában először az Egy éj Velencében 
című Strauss-mű nyitánya csendült fel. A zenekarral érkezett opera-
énekesek, Pándy Piroska és az ecuadori származású Xavier Rivadeneira 
egyebek mellett a Macskák, a Bohémélet, A mosoly országa vagy ép-
pen a Rigoletto ismert dallamait énekelték.

Az interaktív koncert időutazásul is szolgált a kávéházak világába, 
ahol egy-két mű, így például a Terefere polka is megszületett, de azt is 
megtudtuk, hogy a Champagner polkába a szerző az éjfélkor pukkanó 
pezsgők hangját is belekomponálta. S hogy mennyire volt életszerű a 
zeneszerző elképzelése, öt úr segítségével ki is derült. Feladatuk az volt, 
hogy a darab megfelelő részében hatalmas pukkanással valósítsák meg 
az alkotó tervét, a pezsgőhangot. A könnyed kikapcsolódást és mókás 

perceket is hozó mintegy kétórás koncerten felcsendült a Time to say 
good bye című darab az operaénekesek duettjében, könnyeket csal-
va néhány néző szemébe. Az utolsó tétel pedig minden újévi koncert 
kötelező záróakkordja, Strauss Radetzky-indulója volt, amelyet állva, 
tapssal kísért a közönség.

A január második szombatján tartott rendezvényre a város köz-
szolgálati dolgozóit és a közösségi élet szervezőit várták. A látottak és 
hallottak tükrében bátran kijelenthető: ha kizárólag ezen a koncerten 
múlna a boldog és sikeres új év, senkinek nem lenne panasza! Boldog 
új évet mindenkinek!

Pál Alíz · Fotó: Menyhárt Éva

Meghívó
Wass Albert felolvasóestre

Immár hetedik alkalommal fognak össze a magyar szépiro-
dalom tisztelői, hogy Wass Albert és a többi nagy szellemóriá-
sunk műveiből 25 órás felolvasást tartsanak szerte a világban.

Jászfényszarun 2014. február 21-én, pénteken este 18.00 
órától a petőfi sándor művelődési ház és könyvtár olva-
sótermében várjuk az érdeklődőket.

Felolvasási szándékát kérjük, lehetőség szerint előre jelezze 
Hangosiné Réz Mária főszervezőnek a rezmariajfsz@gmail.
com címen vagy a 06-20/611-47-20 telefonszámon.

Katinka

Teltházas koncert

Pezsgőbontás zenére!

Üdítő dallamok

Köszönik a tapsot!
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Új tanév, új esztendő
A Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-

pont Jászberényi Tankerület nevében köszön-
töm a Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola 
tanulóit, szülőket és pedagógusait, Jászfény-
szaru lakosságát.

Az elmúlt egy évet értékelve azt mondhat-
juk, a köznevelési intézmények fenntartói jo-
gának átvétele a tanév rendjének megzavarása 
nélkül megtörtént, folyamatos az elismerés-
re méltó pedagógiai munka, a pedagógusok 
nagyobb anyagi elismerésben részesültek, a 
béreket határidőben fizettük. Jelenleg zajlik 
a minimálbér emelése miatti átsorolások ké-
szítése, amely 3,59%-os béremelést jelent. A 
Jászberényi Tankerületben az áttanításnak, az 
intézmények közötti áthelyezésnek köszön-
hetően pedagógus elbocsátására nem került 
sor, a szakos ellátottság hiányának csökken-
tésére törekszünk. Az intézmények admi-
nisztrációs és technikai feladatainak ellátását 
közfoglalkoztatottak segítik, a Jászberényi 
Tankerületben a számuk 72 fő. Az intézmé-
nyek gazdálkodása egyszerűsödött, a beszer-
zéseket és elszámolásokat a tankerület végzi, 
ezzel az igazgatók a pénzügyi-gazdálkodási 
terhektől megszabadulnak. Az ősszel leadott 
beszerzési igényeknek minden intézményben 
eleget tettünk.

A nagyobb anyagi elismerés mellett a peda-
gógusok új munkaszervezésének bevezetésére 
is sor került. Az új munkarend nem a köte-
lező óraszámra, hanem a munkavállalók heti 
40 órás munkaidejére épült. A pedagógusok 
heti 32 órát a jogszabályokban meghatározott 
pedagógia jellegű feladatokkal töltenek, ezen 
belül pedig a neveléssel, oktatással lekötött 
munkaidő, az ezzel töltött tanítási órák szá-
ma 22 és 26 között alakult. A pedagógusok 
új munkarendje szabályozza a pedagógusok 
terhelhetőségét, felszámolja a minőség rová-
sára menő önkéntesen vagy kényszerűségből 
vállalt túlmunkát. 

A törvény szerint szeptembertől az általános 
iskolában 16 óráig foglalkozásokat, 17 óráig 
pedig felügyeletet kell biztosítani. A tanulók-
nak kötelességük a 16 óráig szervezett egyéb 
foglalkozásokon részt venni, azonban a szü-
lők kérésére az igazgatók felmentést adhatnak 
a foglalkozások alól.

A kötelező délutáni foglalkozások célja rész-
ben az esélyek kiegyenlítése, részben pedig a 
diákok számára értékes, új élményeket nyúj-
tó, tartalmas, színes programok biztosítása. 
Ez nem a napközi meghosszabbítása, nem 
gyermekfelügyelet, hanem olyan tartalmas 
programokat kell szervezni 16 óráig, ami 
élménnyé teszi az iskolában tartózkodást a 
gyerekeknek.

A KLIK mint fenntartó törekszik minden 
olyan eszköz biztosítására, amely a tanulók 
előmenetelét, fejlődését, a felzárkóztatást és a 
tehetséggondozást biztosítja. Igény és lehető-
ség szerint biztosítjuk a pedagógusok tovább-
képzésének megsegítését, finanszírozását.

Az intézmények képviselőit biztatjuk arra 
is, hogy éljenek a forrásteremtő és kiegészí-
tő pályázati lehetőségekkel. Minden iskola 
örömmel tesz eleget azoknak a jogos szülői 
elvárásoknak, ahol előtérbe kerülnek a fej-
lesztések, a tehetséggondozás. Rendszeresen 
küldünk tájékoztatást az intézmények felé a 
pályázati lehetőségekről. Többek között két 
új lehetőségről adtunk tájékoztatást. Új fel-
hívások jelentek meg a nemzeti tehetség 
program keretében. A program alapvető 
célja a tehetségsegítés fejlesztése Magyaror-
szágon és a külhoni magyarlakta területe-
ken. Támogatást harmincnégy kategóriában 
lehetett igényelni, mindösszesen 796 millió 
forint keretösszegben. A meghirdetett pályá-
zatokra a köznevelésben és felsőoktatásban, 
valamint a tehetséggondozásban résztvevők 
széles köre nyújthatott be támogatási igényt, 
többek között: köznevelési intézmények, fel-
sőoktatási intézmények, illetve azok karai, 

egyesületek, alapítványok, közalapítványok, 
Tehetségsegítő Tanácsok.

Újra megnyílik a „hazai és nemzetközi 
testvériskolai kapcsolatok támogatása” 
pályázat. A hátrányos helyzetű tanulókat 
különböző arányban nevelő intézmények 
kapcsolatfelvételére 4,5 milliárd forintos 
programot indít az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma. A pályázat országhatáron belüli 
és határon túli, valamint Európai Unión be-
lüli testvériskolai kapcsolatok felvételét tá-
mogatja. Mind a két területen a már lezárult 
fordulókban vannak az intézményeinknek 
nyertes pályázatai.

A hazai támogatások keretében – országos 
szinten – 2013-ban eddig több mint 20 féle 
támogatási program keretében 6,6 milliárd 
forintos támogatásban részesültek a központ 
intézményei. A KLIK önállóan kedvezmé-
nyezett uniós projektjeinek a száma több 
mint ezer, ezek támogatási összege 34,6 milli-
árd forint, amelyből több mint 16,6 milliárd 
kifizetése történt meg.

Az év első feladatai az intézményekben a 
leltározások lebonyolítása, illetve a beszer-
zések tervezése, amelyekről a tankerületben 
minden intézmény képviselőivel egyeztetések 
zajlanak. Munkánk során továbbra is előtér-
be helyezzük a szakmai fejlesztést, a hatékony 
munkát, amelyet az intézményekkel, a szü-
lőkkel együtt tudunk elérni.

Kérem a pedagógus kollégákat, a szülőket, 
hogy kérdéseikkel forduljanak hozzánk biza-
lommal, mindannyian azon vagyunk, hogy 
az oktatás színvonalát emeljük, a gyerekek 
számára biztonságos, eredményes oktatást, 
nevelést biztosítsunk.

A Jászberényi Tankerület nevében békés, 
nyugodt és sikeres, boldog új esztendőt kívá-
nok! Birinyi János tankerületi igazgató

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Jászberényi Tankerület

5100 Jászberény, Szabadság tér 16.

Készülés a központi felvételireA hősökre emlékeztünk

Január 18-án, szombaton írták meg a központi felvételi tesztet a kö-
zépiskolákba jelentkező nyolcadik osztályos diákok. A felkészülésben 
segítségükre volt Nagy Józsefné és Bakóné Koczka Katalin magyar-
tanár, Szakali János igazgató és Balogh Zsuzsanna matematikatanár. 
Képünk az előkészítőn készült. Fotó: Menyhárt Éva

Az általános iskolában a hagyományoknak megfelelően ebben az 
évben is megemlékeztünk a második világháború tragikus eseményé-
ről, az 1943. január 12-én kezdődött doni katasztrófáról. 71 éve sem-
misült meg a 2. magyar hadsereg, katonáink teste messze idegenben 
nyugszik. Január 10-én a nyolcadikos tanulókkal a tanórai megem-
lékezés után elhelyeztük koszorúnkat az emlékmű talapzatán, majd 
meggyújtottuk a kegyelet mécsesét. Nagy Józsefné Basa Márta
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Újévre

100 év távlatában

tisztelettel köszöntöm városunk lapjá-
nak minden olvasóját, és az egyházközség 
plébánosaként is kívánok minden itt élő 
embernek békés, boldog új esztendőt!

Többen kértek rá, hogy újságunk ezen esz-
tendei első számába én is írjak egy-két gon-
dolatot az elmúlt esztendőről és jövőbeli ter-
veinkről. Kétségtelenül gazdag programmal 
telt városunk jubiláns esztendeje, amelybe 
egyházközségünk is bekapcsolódott. Külö-
nösen is köszönöm mindazoknak, akik tevé-
kenységükkel is segítették ezeket a közösségi 
együttléteket.

Egyházközségünk életére nézve csak egy-
két jelentősebb eseményre szeretném felhív-
ni közös figyelmünket, mert úgy érzem, az 
emlékezés is megmelengeti lelkünket. Sokak 
szívét megmozgatta templomunk keresztjé-
nek bearanyozása és visszahelyezése, ezúttal is 
köszönöm önkormányzatunk támogatását. A 
helyreállítás során biztonságossá tettük a ke-
reszt felfüggesztését (ez volt a halaszthatatlan 
feladat), de további nehézségekkel is szembe-
sülnünk kellett: a közeljövőben az egész to-
ronysisakot is fel kell majd újítani.

Megszokott közösségi rendezvényeink 
mellett két új kezdeményezésre is sort kerí-
tettünk: pünkösd hétfőjén egyházközségi na-
pot tartottunk, majd kis búcsúnk előestéjén 
bekapcsolódtunk a Templomok Éjszakája 
országos rendezvénysorozatba.

Azért e két eseményt említem, mert ezzel 
is szeretnék üzenni városunk lakóinak. Lel-
kipásztorként fontos feladatomnak tartom, 
hogy megéreztessem az emberekkel, hogy 
„az Egyház mi vagyunk”. A magyar kifejezés 
képi jelentése nagyon kifejező: egy ház – azaz 
együtt lakó, együtt élő közösség. E gondolat-

hoz kapcsolódik, hogy pünkösdkor rendez-
vényünkkel úgymond kiléptünk a templom-
ból, illetve búcsúnk előestéjén kinyitottuk a 
templomunkat minden érdeklődő előtt. Azt 
is szeretném hangsúlyozni, hogy plébános-
ként nemcsak a templomba járókra gondo-
lok, hanem minden Krisztusban megkeresz-
telt testvéremre.

Talán sokan nem tudják, de minden vasár-
nap az istentiszteletünkön én megemlékezem 
minden itt élő hittestvéremről és minden 
jóakaratú itt lakó emberről, sőt papi szol-
gálatomnak fontos gesztusa, hogy ezeken a 
szentmiséken az itt élő nép nevében ajánlom 
fel közös, Istennek tetsző áldozatunkat Jézus 
nevében, az Ő akarata, végrendelete szerint. 
A jövőre nézve is azon szeretnék fáradozni, 
hogy mind többünket megérintsen ez az is-
teni miliő, isteni jóság, ami nem nélkülünk, 
hanem általunk jelenik meg és gazdagodik.

Lelkipásztori terveimben fontos szerepet 
szánok az egyházközség munkacsoportjai-
nak, amelyeket az elmúlt év során megalakí-
tottunk. Ezek tevékenységét szeretném idén 
még inkább megerősíteni, így várom, hogy 
egyre többen vegyenek részt ezen közösségi 
munkában.

Ezek a csoportok: a caritas csoport – felada-
ta az egyházközség karitatív tevékenységének 
szervezése; oltáregylet – a templom, a szen-
tély, a bennük folyó liturgikus tevékenység 
szervezése; média – az isteni üzenet közvetí-
tése az új hírközlő felületeken; gazdasági cso-
port – az egyházközség anyagi fönntartásának 
szervezése; Biblia-kör – a szentírás közös ol-
vasása, a róla való ismeretek bővítése, elmél-
kedés az Írásból; rózsafüzér társulat – hagyo-
mányos közösségi imádságunk. Ezeken túl 
szeretnék még a családoknak, az ifjúságnak 

is megfelelő fórumokat szervezni, amelyek 
segítenék a személyes, lelki eligazodást a mai 
forgatagos világban.

Ezen esztendőnek jeles kihívása lesz a plé-
bánia épületének felújítása és bővítése, ame-
lyet az önkormányzat nagylelkű felajánlása 
nyomán az Egri Érsekséggel kötött megálla-
podás alapján szeretnénk kivitelezni. Így az 
egyházközség Szent Erzsébet-háza a jelenlegi 
plébánia épületéhez lesz kapcsolva egy tetőtér 
alatt, azaz egy új közösségi ház épül, amely 
gazdagítani fogja a városközpont esztétikai 
megjelenését is. A régi ház minden funkció-
ját ide építi fel az önkormányzat, ezzel meg-
teremtve a napjaink igényeinek megfelelő 
egyházközségi központ tervét, amely lehető-
vé teszi a későbbiekben annak az egyházköz-
ségi modellnek a megvalósítását, amelyről az 
előbbiekben szóltam, amelynek programját 
már a II. Vatikáni Zsinat előírta, és amelyet 
jelenlegi pápánk is szorgalmaz. Előre is sze-
retném megköszönni városunk önkormány-
zatának, képviselő-testületének és minden 
együttműködőnek a segítségét! 

Tudom, hogy embert próbáló időket élünk, 
ezért azt gondolom, hogy mindannyiunk 
számára felértékelődnek az emberi kapcsola-
taink, közösségeink; ha nehezebben is kell él-
nünk, de jobb lesz, ha össze tudunk fogni. Az 
igazi összefogás pedig azon egyetemes Rend 
nyomán tud megszilárdulni, amelyet Jézus 
Krisztus mutatott nekünk. Azt kívánom min-
denkinek, hogy ezen új esztendőben, ott ahol 
van, úgy ahogy van, de mégis próbáljon egy 
lépéssel közelebb kerülni ehhez a külső Rend-
hez, ami ott belül van mindannyiunkban, 
szabadságunk jóságából forrásozik, és árad 
szét embertársaink, szeretteink felé.

Kiss Gábor plébános

Az I. világháború egyes helyszíneit idézte 
meg a hadiutakon a békéért, az egész-
ségért és a tudományért című kiállítás 

a művelődési házban, melynek kapcsán 
január 14-én urbán lászló, a Szent Ist-
ván Egyetem tudományos főmunkatársa, 

a Tájöko Alapítvány alelnöke, a kiállítás 
megalkotója és szervezője vetítéssel színe-
sített rendhagyó történelemórákat tartott 
a 8. osztályos tanulóknak és az érdeklődő 
felnőtteknek.

Az Olajbányász Turista Szakosztállyal vé-
gigjárták a helyszíneket, és képeken örökí-
tették meg a 100 éve kezdődött világégés 
ma is látható nyomait. Szinte megeleve-
nedett az olasz frontvonal. Az Alpokban 
húzódó és mai napig fennmaradt emlékek 
elénk vetítették a katonák siralmas életét, 
a hegyvidéki front sajátos építményeit, s 
az utódok által megőrzött emlékhelyeket. 
Szembesültünk azzal, milyen nagymérték-
ben változtatta meg a háború a természeti 
környezetet. Szinte kedve támadt az em-
bernek útra kelni és személyesen is bejárni 
a meredek lejtőket és kopár hegycsúcsokat, 
bepillantani a gleccserbe és sziklákba vájt 
hadiszállásokba. Az előadás kapcsán meg-
erősödhetett mindnyájunkban a gondolat: 
„Soha többé háborút!” Katinka

Fotó: Menyhárt Éva
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Évbúcsúztató lovas módra
Címszavakban az V. Fogathajtó estről: 

könnyed kulturális műsor, zene, finom 
ételek és desszert némi furfanggal. a téli 
rendezvényen kétszázhatvanöt barát, szer-
vezőtárs és segítő zárta együtt a fényszarui 
lovas szezont.

A már novemberben kézhez vett meghí-
vó megszokott igényességével hívogatta a 
vendégeket december 7-ére a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtár nagytermébe. 
A szervezők pedig mindent megtettek azért, 
hogy az év utolsó fogatos összejövetele min-
den tekintetben sikeres legyen.

A szervezők képviseletében Pető Ferenc és 
Rusai László köszöntötték a résztvevőket, 
majd Győriné dr. Czeglédi Márta polgármes-
ter nyitotta meg az estet, beszédében a lovas 

rendezvények szervezését, lebonyolítását segí-
tő családok, vállalkozások és civil szervezetek 
munkáját dicsérte. A közösségért végzett te-
vékenység elismerése nemcsak szóban, tett-
ben is megnyilvánult: dr. Voller Erika jegy-
ző közreműködésével a 2013-ban IV. Béla 
király tiszteletére kibocsátott emlékérmet 
adományoztak a szervezőknek és segítőiknek. 
A műsoros est csak ezután kezdődött. Tánc 
változatos formációkban, többféle stílusban, 
színdarabok ifjak és rutinos színészek előadá-
sában, de lássuk sorban.

A műsoros est nyitányaként latin táncok-
kal két táncformációban is színpadra léptek 
Bálint Éva Linda táncpedagógus növendékei. 
A 3. a osztályos tanulók egy kedves részletet 
adtak elő Csukás István: A téli tücsök mesé-
jéből. A darab után Jarábik Majáé lett a szín-
pad, aki először a Cha-cha-cháról énekelt, 
később pedig a Neoton família sebességmá-
moros számát adta elő 220 felett címmel. A 
Fortunások Mrozek: Szerenád című abszurd 
játékát alkalmazták színpadra. A nyári első 
bemutató óta egyre kiforrottabb darab poén-
jai jól ültek, a karakterek is fejlődtek. A szín-
padi látványhoz sokat hozzátett az is, hogy a 
hátteret most nem markoló, hanem kifejezet-
ten a bálra készült dekoráció díszítette. Latin 

ritmusok után hazaérkeztek a táncos lábak, 
ugyanis a Jászság Népi Együttes néhány párja 
lépett színpadra. A vacsora előtt elhangzott A 
csitári hegyek alatt című népdallal Tóth Mer-
cédesz és barátai a szervezőknek kedvesked-
tek, de a vendégváró hangulatzenét is az ifjú 
zenész trió játszotta.

Az évek óta egyre bővülő műsorkínálatot 
a Vágó Bt. ünnepi menüje követte: nyírségi 
gombócleves, fokhagymás tarja, zsiványbuk-
sza, fetával-brokkolival töltött csirkemell és 
savanyúság került az asztalra egy új ötlettel 
tálalva, mert az, hogy nem volt desszert ott 
és akkor, nem a véletlen műve – ebben állt az 
est furfangja.

Maradjunk annyiban, hogy muffin volt a 
desszert. A szervező családok háziasszonyai 
kétszázötven süteményt sütöttek az alkalom-
ra, az egyik falat azonban aranyláncot rejtett, 
patkó alakú medállal. A megtalálás lehető-
sége azok előtt állt nyitva, akik vásároltak a 
nyalánkságokból. A édes játék első alkalom-
mal volt a bálok üde színfoltja.

Az est java tombolahúzással, hajnalig tartó 
mulatással és hastáncbemutatóval ekkor még 
hátra volt. A bál nyitótáncát a Jászság Népi 
Együttes táncospárjai járták el. A talpalávalót 
a Swing Együttes húzta, akik örökzöld sláge-
rekkel és nótákkal bírták parkettkoptatásra a 
lelkes vendégsereget.

A mulatság vasárnap négyig tartott, ami 
csak az éjféli tombolahúzás és a Samiyah has-
tánccsoport fényszarui tagjainak bemutatója 
alatt állt. Az V. Fogathajtó estre kétszázhat-
vanöt sporttárs, barát, támogató látogatott 
el, jóformán az ország minden tájáról, még 
olyan egészen távoli településekről is, mint 
Salgótarján, Dunakeszi, Szilvásvárad vagy 
Dánszentmiklós.

Jászfényszarun a nagyszabású lovas ren-
dezvények 2014-ben sem maradnak el! A 
fogathajtó versenyt június 1-jén rendezik, a 
díjugrató verseny időpontja június 29. A sze-
zonzáró baráti találkozót búcsú után tartják, 
a lovasokkal együtt bálozni pedig jövőre is 
december elején lehet. Kép és szöveg: Pál Alíz

A vendégek köszöntése

Jászsági forgatag a színpadon...

...és a közönsége
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Húszéves a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
A népfőiskolai társaság 2013. december 

15-én az Adventi Kávéház keretében tar-
totta megalakulása 20. évfordulójának ün-
nepét a Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtárban.

a közeledő karácsony fényében meg-
állunk a rohanó világban, és számvetést 
készítünk az elmúlt évekről. Felidéz-
zük a legszebb pillanatokat, és minden 
szépséget elraktározunk a lelkünkbe, 
hogy erőt meríthessünk az elkövetkező 
időkre. az ünnep hangulatában má-
sokra figyelünk, s arra gondolunk, mit 
nyújthatnánk szeretteinknek, a másik 
embernek, azoknak, akik fontosak a 
számunkra.

A fennállásának 20. évfordulóját ün-
neplő Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai 
Társaság 1993. december 20-án jött lét-
re, azzal a céllal, hogy segítse a helyi kö-
zösségek létrejöttét, formálódását, segítse 
az egyéneket tudásuk gyarapításában – a 
népfőiskolai jellegű képzés célja egyfajta 
igénykeltés, szemléletformálás. Igénykel-
tés olyan ismeretek iránt, amelyeket az 
egyén tevékenységében eredményesen tud 
felhasználni. Pótolta a közművelődés, köz-
oktatás palettáján mutatkozó hiányokat, 
szerepet vállalt a térség vidékfejlesztésében. 
Működési területe: közművelődés, kul-
túra, felnőttképzés. 1998-tól közhasznú 
majd 2012-től akkreditált felnőttképzési 
szervezet, 5 akkreditált programmal ren-
delkezik. Büszkén mondhatjuk ennyi idő 
elteltével, hogy a tervek, ötletek apránként 
mind-mind megvalósultak úgy a település 
szintjén, mint a szervezet életében.

A népfőiskolai társaság tagjainak száma 
153 fő, több éven át tevékeny tagokkal 
működő műhelyei: Drámapedagógiai 
Műhely, Kézműves Műhely, Fotóműhely. 
Csatlakozó tagszervezetünk a Duflex Fo-

tográfiai Stúdió. Munkánkat segítő szer-
vezetek (a teljesség igénye nélkül): Magyar 
Népfőiskolai Társaság, JNSZ Megyei Nép-
főiskolai Társaság, SEED Kisvállalkozás 
Fejlesztő Alapítvány, APURE Európai Vi-
dékfejlesztő Egyetemek Egyesülete, Lakite-
lek Népfőiskola, s említhetnénk még szám-
talan szervezetet, amelyekkel több éven át 
együtt dolgoztunk.

a mEgalakulás óta
Hagyományteremtő céllal számtalan 

programot szerveztünk, amelyekről rend-
szeresen tudósítottunk a helyi és térségi 
médiában. Csak néhány jelentős program: 
Erzsébet-napi hagyományőrző kézműves 
kiállítás, vásár és kísérő programjaik (kon-

ferenciák, térkép-, fotó-, festménykiállítá-
sok) 19 alkalommal. Adventi Kávéház 16 
alkalommal. Önálló fotókiállítások belföl-
dön és külföldön 10 alkalommal. Szakmai 
tanulmányutak: hazai pályázati támoga-
tásokból (NCA) 6 alkalommal (125 fő), 
EU-s forrásokból 5 alkalommal (150 fő), 
külföldi szakmai tanulmányutak 5 alka-
lommal (150 fő). A népfőiskola működé-
sét az önkormányzat – a többi civil szer-
vezethez hasonlóan – támogatta, e mellett 
jelentős források bevonására volt lehetősé-
günk az eredményes pályázatokkal: 50 db 
hazai pályázat (pl.: NCA, NKA, MNT, 
OFA, Lakitelek Népfőiskola Alapítvány) 
EU-s pályázatok (2 HEFOP, 3 TÁMOP 
konstrukció). Felnőttképzési programok 
száma több mint 50 alkalom (750 fő).

ha ültettél egy fát, és írtál egy könyvet, 
már nem éltél hiába.

Kiadványaink: Bedekovich Füzetek soro-
zat (5 kiadvány, 200–200 pld.), Gyökere-
ink (fotókönyv, 2000 pld.) Gyökereink ké-
peslapfüzet (2000 pld.). Zarándokúton a 
Jászságban (1600 példányban, két kiadás-
ban) Vállalkozó női fortélyok és praktikák 

(1000 pld.), Jászsági Civil Kalendárium 
(500 pld.), Pipafüst – közéleti civil hírmon-
dó (2007-2011), Első lépések Jászfénysza-
run (projektbemutató kiadvány, 200 pld.), 
Aromák, ízek, zenészek, írások - Roma 
antológia (400 pld.), kártyanaptárak, 
brosúrák, mappák. Szakmai munkánkról, 
projektekről a helyi és térségi médián kívül 
prezentációkkal adtunk számot, többek 
között: Budapesten, Debrecenben, Szol-
nokon, Jászberényben, Zalaegerszegen, 
Miskolcon, Balatonszepezden. Volt alkal-
munk külföldön is bemutatni a tevékeny-
ségünket s a projekteredményeket: Len-
gyelország, Románia, Szlovákia, Belgium, 
Reunion sziget, Franciaország, Ausztria, 
Ukrajna.

a CsaláDok népFőiskoláJa
2013-ban a népfőiskolai társaság hat pá-

lyázatot nyert és valósított meg a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei kisvárosban a „soft 
elemek” keretében. A projektek tervezése az 
JIC közvetítő szervezet (Jászfényszaru Ipari 
Centrum Kft.) útmutatásai alapján tör-
tént még 2012-ben, s 2013-ban került sor 
a programok megvalósítására. A tervezett 
programok a „Szociális városrehabilitáció 
Jászfényszaru fejlődésért” és a „Jászfény-
szaru városközpontjának értékmegőrző 
megújítása városrehabilitációs projekthez” 

kapcsolódóan kerültek megszervezésre az 
elkülönített Alvég Programalap és a Vá-
rosközpont Programalap támogatásával. 
A projektek témakörei voltak: párbeszéd 
a kultúrák között a művészetek eszkö-
zével – Fotókiállítás, Cimbalmok csatája, 
Magyar és cigány kultúra kapcsolata (285 
fő). nyitott tanoda program minden-
kinek – Kerekítő, Játszóház, Kosárfonás, 

(folytatás a 9. oldalon)

Ráhangolódás az ünnepre jóízű beszélgetéssel...

...és kíváncsi várakozással · Fotók: Pető István
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(folytatás a 8. oldalról)
Informatikai képzés, Szülői klub (865 

fő). roma antológia (műhelymunkák: 
300 fő). hagyomány és kreativitás – Ko-
sárfonás, Varrókuckó (106 fő).

a családok jövője, a jövő családja Jász-
fényszarun – Kerekítő, Játszóház, Infor-
matikai képzés, Fő az Egészség (435 fő); 
raFine – Jobb agyféltekés rajzolás, Film-
művészet – kiállítás, népzenei kulturális 
programcsomag – Zenei toborzók – Un-
ger Balázs, Boda Gellért; Czifra Együttes, 
Zagyva Banda (200 fő). A népfőiskola több 
mint húszféle programja 125 alkalommal 
került megszervezésre, minden korosztályt 
külön-külön megszólítva, s több mint 
2100 fő vett részt a projektekben.

aDVEnti káVéház
„s most készüljünk együtt az ünnepre: 

a fennállásának 20. évfordulóját ünnep-
lő bedekovich lőrinc népfőiskolai tár-
saság és a petőfi sándor művelődési ház 
és könyvtár szervezésében a jászberényi 
palotásy János zeneiskola karácsonyi 
hangversenyére kerül sor.”

Az advent latin eredetű szó, megérkezést 
(adventus) jelent, és a Jézus születésére 
való várakozás, a felkészülés, a reményke-
dés időszaka, a várakozás időszaka. Jó, ha 
valaki képes várakozni, hiszen lélekben ak-
kor hal meg valaki, ha már senkitől sem 

vár semmit. Se Istentől, se embertől, se 
önmagától. Aki ebből a mélységből fel tud 
emelkedni, és az adventi időszakban vára-
kozással várakozik a karácsony örömére, 
békességére, misztériumára, annak számá-
ra ez a várakozás gyógyító erő.

Pilinszky János: „a karácsony, a szeretet 
és ádvent a várakozás megszentelése. Az 
a gyerek, aki az első hóesésre vár – jól vára-
kozik, s már várakozása is felér egy hosszú-
hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már 
készülődésében otthon van. Az, aki szeret-
ni tudja azt, ami az övé – szabad, és mentes 
a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetet-
len éhétől-szomjától. aki pedig jól vára-
kozik, az időből épp azt váltja meg, ami 
a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a 
hetek, órák, percek kattogó, szenvtelen 
vonulását.

aki valóban tud várni, abban meg-
születik az a mélységes türelem, amely 
szépségében és jelentésében semmivel se 
kevesebb annál, amire vár.”

„Bekapcsolódva a kismama mária vára-
kozásba: Mária március 25. óta várta új-
szülöttét. Egy kismama életében az utolsó 
hetek valódi izgalommal telnek: Vajon 
milyen lesz az arca? Vajon mennyire vál-
toztatja meg az életemet? Vajon mennyi-
re hozza össze kis és nagy családomat az 
újszülött törékenysége? Vajon mennyire 
vezet engem Istenhez, mennyire közvetíti 

felém őt? A kismamával együtt várakozva 
hasonló kérdések bizsergetik a szívünket: 
Vajon milyen lesz ennek a karácsonynak az 
arca? Mennyire változtatja meg az életemet 
az Újszülött? Mennyire hozza össze kis és 
nagy családomat? Mennyire vezet engem 
ez az ünnep Istenhez?

Jól találta ki a Teremtő, hogy az újszü-
löttre kilenc hónapot kell várnunk: nincs 
olyan okos, szerető, felkészült ember, aki 
egy gyermeket három nap alatt be tudna 
fogadni, tudná értékelni ennek örömét, 
és szívesen vállalná a változások kötelessé-
geit. Ehhez hónapok, hetek kellenek. Ha 
egy emberi újszülöttet nem lehet pár nap 
alatt befogadni, hogyan meri bárki is azt 
képzelni, hogy az újszülöttként elénk lépő 
Krisztust be tudná fogadni pusztán a kará-
csonyi szertartásokon való részvétellel? ne 
ámítsuk magunkat: az ünnep gazdagsá-
gát nem lehet befogadni egy, két, három 
nap alatt; sem én, sem a családom nem 
tud változni annyit néhány nap alatt, 
amennyit igazából az érkezés felkínál… 
Várakozunk.”

a bedekovich lőrinc népfőiskolai 
társaság áldott, eredményekben gazdag 
és békés új esztendőt kíván!

Kovács Béláné Pető Magdolna elnök 
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Összefogás a Zagyván innen és a Galgán túl
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Tár-

saság pályázatot adott be 2012. novem-
ber 30-án „Hagyomány és kreativitás a 
Zagyván innen és a Galgán túl – tanórán 
kívüli kulturális kapcsolatok Jászfénysza-
ru térségében a fenntarthatóság jegyé-
ben” címmel a TÁMOP-3.2.13-12/1 sz. 
konstrukcióra. A pályázat eredményessé-
géről 2013. október 3-án kaptunk értesí-
tést. A nyertes pályázat azonosító száma: 
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0499, az el nyert 
támogatás: 17.573.987 Ft. Az adminisztratív 
munkák elvégzését követően kezdődtek el a 
projektmunkák. A projekt támogatási idősza-
ka: 2014. 01. 01. – 2014. 12. 31.

A program keretében nyolc köznevelési 
intézmény – Boldog, Jászágó, Jászfénysza-
ru, Pusztamonostor – óvodái és általános 
iskolái számára biztosítunk tanórán kívüli 
tevékenységeket: heti szakkör, havi szak-
kör, versenyek, vetélkedők, témanapok, 
témahetek és tehetséggondozás keretében.

Az előkészítő munkák során minden in-
tézményt felkerestünk, s a nevelők, intéz-
ményvezetők igényeinek, elképzeléseinek 

megfelelően alakítottuk ki – pedagógiai 
programjaik alapján – az alábbi foglal-
koztatási formákat: 4 heti szakkör, 2 havi 
szakkör, 1 tehetséggondozás, 52 témanap, 
témahét (ebben 3 tábor), 20 verseny, ve-
télkedő.

A projekt keretében lehetőséget tudunk 
biztosítani a gyermekek nyári szünidejének 
hasznos eltöltésére is, hiszen többek között 
táborokat tudunk megvalósítani: a dráma-
játékokon alapuló, a hagyományokat erősí-
tő fantázia tábor; hagyomány és újszerűség; 
hagyományok, hagyományos mesterségek 
és a népi kultúra témakörökben.

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Tár-
saság nyári tábort hirdet 2013. július 27. 
és augusztus 3. között Cserhátszentivánon. 
Az „Angyalkert Tábor” Nógrád megye 
egyik gyöngyszemén, Cserhátszentivánon 
helyezkedik el. Pici kis falu, amelyet régi, 
barátságos hangulat ölel körül. Maga a tá-
borhely újonnan épített földházakból áll, 
melyek komfortja minden modern igényt 
kielégít. Egy jurta található a táborhely kö-
zepén, ez mind szállásra, mind közösségi 
programokra használható. A zuhanyzók, 
a szociális helyiségek állapota kiváló. A tá-
borhelyen mini állatfarm van, ahol a gyer-
mekek megismerkedhetnek az állattartás 
apró titkaival.

Programkínálatunk: kézműves foglalko-
zások, amelyet a Tarisznyás Műhely tagjai 
biztosítanak, ének, tánc és vidám játékok 
a népi életből, tehénfejés, kenyérsütés, sajt-
készítés, túrák (kisebbeknek-nagyobbak-
nak külön-külön túravezetővel), játékos 
vetélkedők, hold-túra (csillagok alatt), tár-
sasjátékok, esti mese, ifjaknak beszélgetés, 
csoportfoglalkozások játékkal, mókával, 
sport, akadályverseny, foci, strandolás és 
buszos kirándulás. A tábort egy jó han-
gulatú, népzenével kísért csűrdöngölővel 
zárjuk! Szervezőgárdánk tagjai több mint 
10 éves táboroztatási tapasztalattal várják a 
gyermekeket. Célunk a hagyományok, ha-
gyományos mesterségek és a népi kultúra 
bemutatása, őrzése, s mindez vidám, élmé-
nyekben gazdag program keretében.

Kovács Béla projektvezető
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Tel.: 30/579-0164 Fax: 57/422-137
E-mail: info@bedekovich.hu
Honlap: www.bedekovich.hu
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Adóhatósági hírek

Városháza

gépJárműaDó
A gépjárműadóról szóló törvény szerint 

mentes az adó alól a súlyos mozgáskorláto-
zott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kis-
korú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) 
gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorláto-
zott nagykorú személyt rendszeresen szállító, 
vele közös háztartásban élő szülő – ideértve 
a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szü-
lőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el 
nem érő, nem személytaxiként üzemelő sze-
mélygépkocsija után legfeljebb 13.000 forint 
erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany 
adóalanyisága és adókötelezettsége az adó-
évben több személygépkocsi után is fennáll, 
akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb 
teljesítményű személygépkocsi után jár.

2014. január 1-től a súlyos mozgáskorlá-
tozott személyek közlekedőképességét érin-
tő vizsgálat kezdeményezésével kapcsolatos 
hatásköri szabályok megváltoztak a gépjár-

műadó-mentesség tekintetében. Korábban 
a közlekedőképesség minősítése iránti ké-
relmet a járási hivatalnál (Okmányiroda) 
kellett előterjeszteni. A jogszabályváltozás 
következtében a jegyző, mint elsőfokú adó-
hatóság keresi meg a rehabilitációs hatóságot 
a szakvélemény kiadása iránt. A helyi adóha-
tósághoz benyújtandó kérelemhez csatolni 
szükséges a súlyos mozgáskorlátozott személy 
közlekedőképességének minősítését elősegí-
tő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt 
és egyéb iratokat. A szakértői szerv a szakvé-
leményét 60 napon belül adja ki.

építményaDó
Az építményadó mértéke szempontjából 

az önkormányzat illetékességi területe két 
övezetet alkot. Jászfényszaru Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének 25/2013. 
(XI.29.) számú rendelete 2014. január 1-től 
módosította az övezeti beosztást. Eszerint 

az első övezetbe tartozik a 1191/3. hrsz., a 
1187. hrsz., a 1158. hrsz., a 081/27. hrsz., 
a 1188/37. hrsz., a 083/58. hrsz., a 083/33. 
hrsz., a 083/89. hrsz., a 2545/2. hrsz., a 
083/73. hrsz., a 083/8. hrsz., a 083/71. hrsz., 
a 2535/9. hrsz., a 03. hrsz., a 05/65. hrsz.,a 
2531. hrsz., a 05/144. hrsz., a 05/24. hrsz., 
a 1191/7. hrsz. alatti ingatlanokkal határolt 
terület, kivéve a 05/4. hrsz., a 05/5. hrsz., a 
05/15. hrsz. alatti ingatlanokat. A második 
övezetbe tartozik a város belterületének és 
külterületének első övezeten kívüli része.

Az adó évi mértéke az előző évhez képest 
nem változott: az első övezetben: 1.169 Ft/
m2, a második övezetben: 500 Ft/m2.

A helyi adókkal kapcsolatos rendeletek és 
adóügyi nyomtatványok megtalálhatók a vá-
rosi honlapon (www.jaszfenyszaru.hu).

Karizs Evelin adóügyintéző

Hogy 1825 előtt hol volt a „Helység Háza”, 
nem tudni. Sem okiratban, sem a helybeli-
ek visszaemlékezeteiben nem találtam (Kiss 
József ) nyomot. A tanács 1825-ben hozzá-
kezdett a ma is meglévő emeletes tanácsháza 
építéséhez. A bejárati ajtó szemöldökkövén is 
ez a szám olvasható. Az építkezés 1829-ben 

fejeződött be. Az építkezés előzményeiről jól 
eligazít bennünket az 1825. április 16-án tar-
tott tanácsülés jegyzőkönyve: „Foglalattya az 
1825 ik Esztendei Szent György Havának 16 
ik Napján Szabad Jász-Fényszaru Közönsége 
részérül tartatott Tanátsi Gyülés Jedző köny-
vének…” A tanácsgyűlésen a következőkről 

esett szó: a községi tanács új tanácsházát szán-
dékozott építeni a kántorház és a harangozó-
ház helyén. Rozinay Mihály helybéli plébá-
nos jelentést tett az egri káptalannak, hogy a 
tanács el akarja foglalni az egyház tulajdonát 
képező épületeket. Az egri káptalan megbí-
zottai 1825. április 14-én a helyszínen vizs-
gálatot tartottak. A határozat értelmében „… 
e Tanáts azon Ház helynek ell foglalásáttul 
… ell tilalmaztatik …” De bizony a fénysza-
rui atyafiakat nem tántorította el a szigorú 
figyelmeztetés. A tanácsülés megállapította, 
hogy az a ház, melyben a kántor lakik, jegy-
zői lakás volt. Tehát nem az egyházé, hanem 
a tanács tulajdona. S mivel üresen állott, csak 
szívességből engedte át kántori lakásnak. A 
roskadozó félben lévő harangozóházat „… el 
foglalni tovább is szándékozik …” Helyette 
új harangozóházat fog építtetni.

Az ügyben szereplő harangozóház boltíves 
pincelejáratát 1968 nyarán, a pártház alapo-
zása közben, 80-90 cm mélyen Nagy József 
üzemvezetővel (a Jászfényszarui Községi Ta-
nács által 1968. július 1-jén alapított Épí-
tő- és Karbantartó Üzem) megtaláltuk (Kiss 
József ). A tanácsháza elkészülte után két évre 
Jászfényszaru I. Ferenc királytól mezővárosi 
rangot kapott, heti vásári joggal. A várossá 
nyilvánítás időpontja: 1831. Szent Iván hó 
június 17. 1968. december 17-én avatták a 
pártbizottság és községi tanács új épületét.

Ugyanezen a napon nyílt meg a tanácsháza 
régi épületének négy földszinti helyiségében 
a néprajzi kiállítás. Mindössze tíz évig „élt”. 
Ezen helyiségeket a rendőrség kapta meg, 
2004-ben költöztek át a Fürst Sándor (ma 
Szent István) utcai új irodájukba.

kiss József (1924-1989) tanár, helytör-
téneti kutató 1982. szeptember 14-én kelt 
Jászfényszaru nagyközség földrajzi nevei 
ii. belterületi nevek című dolgozata 79., 
80., 81., 82. oldalai alapján összeállította:

Tóth Tibor
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Januári beszámoló a Teaházból
Az új év elérkeztével a Teaház munkatársai 

is újult erővel vetették bele magukat a mun-
kába, hogy 2014-ben is számos programmal 
szolgálhassanak a település lakói számára.

A művelődési ház együttműködésével és se-
gítségével január hónapra megújult tartalmat 
adtunk a Játszóházaknak.

Bordásné Kovács Katinka közreműködé-
sével egész hónapban drámás programokkal 
vártuk a gyerekeket. Kiemelkedő rendezvény 
volt a Kovács Andrásné Rozika néni Élet-
mű- és Németh László-díjas, illetve a Magyar 
Kultúra Lovagja elismerő címmel rendelkező 
drámapedagógus által tartott két Játszóház, 
ahol a részt vevő gyerekeket Rozika néni ruti-
nosan vette le a lábáról különféle csoportépí-
tő játékaival.

A gasztro klubban kézzel gyúrt, tépett 
tésztából készítettek májas tésztát hagymasa-
látával. A hagyományos, autentikus étel gyors 
elkészítése után a program résztvevői jóízűen 
fogyasztották el az ebédre és vacsorára egy-
aránt alkalmas menüt.

szarui tálentum zenei tehetségkutató 
és -gondozó című rendezvényünket annak 
házigazdája, Unger Balázs a Teaház munka-
társaival együttműködésben januárban már 
a harmadik alkalommal valósította meg si-
keresen. Örömünkre szolgál, hogy ezzel a 
programmal kapcsolatban kiemelkedően 
aktív érdeklődést tapasztalunk a látogatóktól. 
Ezúton is szeretnénk tájékoztatni a lakosokat, 
hogy a toborzók végéhez érve februárban már 
kezdetét veszi az oktatás.

Csináld magad klubunkban a résztvevők 
megtanulhatták az újságpapír gyöngyökből 
való ékszerkészítést. Meglepetésünkre szol-
gált, hogy nemcsak a nők és a lányok, hanem 
a férfiak is bekapcsolódtak a programba.

Az idei évben azonban nemcsak prog-
ramokkal fogjuk megtölteni a Teaházat. 
2014-ben indítjuk képzéseinket is, melyeket 
javarészt a Türr István Képző és Kutató In-
tézet biztosít. A képzések mielőbbi elindítása 
érdekében 2014. 01. 15-én megtörtént az 
első kompetenciamérés is, melyen 26 fő vett 
részt. A később induló képzésekhez igazodva, 
a nem túl távoli jövőben, a felmérés további 
blokkokra bontva folytatódni fog.

2014-ben is sok szeretettel várjuk program-
jainkra a település minden lakóját! 

Csináld magad klub

Szarui Tálentum program

Kovács Andrásné

Gasztro klub
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tisztelt olvasó!
A tavalyi év vége mozgalma-

san telt bűnügyi szempontból 
a rendőrőrs életében.

Egy helyi lakos több betöréses lopás elkö-
vetését ismerte el a kihallgatása során, mi-
után ellene több bizonyítékot is beszerzett 
hatóságunk. A beismerő vallomását köve-
tően szabadlábon hagyása mellett folytatta 
a rendőrség az eljárásokat. A kihallgatását 
követően 3 nap elteltével ismételten ha-
sonló bűncselekményt követett el a férfi, 
akit az elkövetéskor megzavart a sértett, 
a kiérkező rendőrök elfogták menekülése 
közben. A férfi ellen előzetes letartóztatása 
mellett folytatódik a büntető eljárás.

Falopások elkövetőit is több esetben érte 
tetten hatóságunk a közterület-felügyelet 
munkatársaival történő együttműködés 
eredményeképpen. Egy szentlőrinckátai 
házaspár a Homoktanyák területén került 
elfogásra falopás elkövetése közben, egy 
másik esetben a Virágoshalom részen két 
jászfényszarui lakos, apa és fia került tet-
tenérésre hasonló cselekmény elkövetése 
során. Az eljárások során a bűncselekmény 
eszközeként használt személygépkocsi le-
foglalásra került, a másik esetben a két fér-
fit őrizetbe vette a rendőrség.

Állatkínzás is ismertté vált a hatóság előtt, 
az elkövetőt elfogta a rendőrség, és ellene 
büntető eljárást indított. Egy németjuhász 
fajtájú kutya 1 méter hosszúságú láncon 
tartva, kiszáradva hullott el a ház bejárata 
mellett. Az eset rendkívül megdöbbentő a 
sokat tapasztalt rendőrök számára is.

Kerékpártolvaj került elfogásra, a jármű 
lefoglalásra a napokban a vasútállomáson. 
A sértett telefonon értesítette hatóságun-
kat, hogy amíg a zöldségesben vásárolt a 
Szabadság úton, az üzlet elől lezáratlanul 
hagyott kerékpárját eltulajdonította isme-
retlen elkövető. A bejelentést követően 
percek múlva elszámoltatásra került egy 
budapesti nő a vasútállomáson, aki oda 
kerékpárral jutott el a városból. Közlekedé-
se során gyanúsan viselkedett, és egy helyi 
lakos ezt a körülményt jelezte irányunkba. 
A nő elszámoltatását követően beismerte 
a lopást, és ellene szabálysértési eljárás in-
dult. A sértett 15 perc múlva visszakapta 
járművét.

Az idei évben az iskolakezdést követő-
en a szokásos módon segítettük a gyalo-
gosforgalmat a nagy iskola előtt a kijelölt 
gyalogosátkelőnél. Személyesen hajtottam 
végre ezt a tevékenységet, amikor azt ta-
pasztaltam, hogy az iskola bejárata mellett 
8 db szép állapotú kerékpár van elhelyezve, 
lezáratlan állapotban! Tehát azon a napon 
reggel 07.30-13.00 óra közötti időszakban 
azok a kerékpárok őrizetlenül, lezáratlanul 
várták azt, hogy valaki „használatba ve-
szi” őket. A kerékpárokat beszállítottam a 

rendőrőrsre, és azokat a szü-
leik jelenlétében adtam át a 
gyermekeknek, valamint két 
felnőtt iskolai alkalmazott 
részére. Az eset nagyon tanulságos! Több 
kerékpáron a lakat is rajta, egyikben még 
a kulcs is benne volt. Ha nem én veszem 
ezt észre, hanem egy bűnelkövetésre haj-
lamos személy, akkor több százezer forint 
értékű kárt okozhatott volna. Nekem 2 
perc időmbe telt némi szervezést követően 
elvinni a 8 kerékpárt…

A tavalyi év végén a kerékpáros közle-
kedés biztonságosabbá tétele érdekében 
fényjelző berendezéseket és láthatósági 
mellényeket adtunk át külterületen élők 
részére egy fokozott ellenőrzés keretében a 
városban (fotó).

a gyanúsan viselkedő idegeneket azon-
nal jelentsék a rendőrségnek!

nehezítsük meg együtt a bűnelkövető 
személyek tevékenységét!

Elérhetőségek: Telefon: 107
Rendőrőrs: +36-70/330-7626

Fax: 57/422-138
Terenyi Imre rendőr főhadnagy,

rendőrőrsparancsnok

Tájékoztatjuk támogatóinkat, hogy a 
„Jászfényszaruért” alapítvány számlá-
jára 1%-os felajánlásként 2013-ban 396 
ezer Ft, a Fényszaruiak baráti Egyesüle-
tére 291 ezer Ft érkezett, melyet a ren-
delkezőknek ezúton is tisztelettel megkö-
szönünk. A Jászfényszaruért Alapítvány a 
kapott 1 %-os támogatást felsőfokú tanul-
mányokat folytatók ösztöndíjának folyó-
sítására és közösségek támogatására fordí-
totta. A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a 
kapott 1 %-os támogatást kulturális prog-

ramjainak megvalósítására és működésére 
használta fel. Az elmúlt évhez hasonlóan 
az 1996. évi CXXVI. törvény értelmében 
Ön intézkedhet a 2013. évre befizetett 
személyi jövedelemadója egy százalékának 
közcélú felhasználásáról. Ezúttal azért 
keressük meg a helyi lap olvasóit, mert 
kérjük, adományozzák ezt az egy száza-
léknyi összeget a „Jászfényszaruért” ala-
pítványnak vagy a Fényszaruiak baráti 
Egyesületének.

mi az ön teendője, ha alapítványunkat 
vagy a FébE-t kívánja támogatni?

Az adóbevallásában szereplő bevallási pót-
lap (EGYSZA) kitöltésével ajánlhatja fel a 
2013. évi SZJA 1%-át a Jászfényszaruért 
alapítványunknak, melynek adószáma: 
188823514-1-16 vagy a Fényszaruiak 
baráti Egyesületének, melynek adószá-
ma: 18822317-1-16. Kérjük, amennyi-
ben arra érdemesnek tartja, környezetében, 
családja körében, munkahelyén szerezzen 
további támogatókat a Jászfényszaruért 
Alapítványnak és a Fényszaruiak Baráti 
Egyesületének. Tóth Tibor

Jászfényszaru Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet helyi civil egyesületek, 
csoportok közérdekű tevékenységet vég-
ző (oktatási, kulturális, közművelődési, 
művészeti, ifjúsági, egészségügyi, szociális, 
sport és egyéb) helyi szervezetek részére, 
Jászfényszaru érdekében, jászfényszarui 
közösségben kifejtett tevékenység részbeni 
finanszírozására.
a pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó megnevezését, képviselő-
jének elérhetőségeit (cím, telefon, 
e-mail), tevékenységének főbb adatait, 
a támogatás utalásának helyét, számla-
számát;

– a pályázott cél részletes leírását, meg-
valósításának költségigényét, saját erő 
vállalását, a résztvevők, érintettek szá-
mát stb.

Az önkormányzat eredménytelennek 
nyilvánítja azon szervezetek pályázatát, 
amelyek az elmúlt évi támogatás felhasz-
nálásáról határidőre, 2014. január 31-ig 
nem számolnak el. Az elszámolás a támoga-
tás felhasználásáról készített szakmai, tar-
talmi és pénzügyi beszámolót tartalmazza, 
amelyhez csatolni kell a záradékolt számlák 
és bizonylatok hitelesített másolatait is.

A pályázatokat 2014. február 24-ig kér-
jük benyújtani Jászfényszaru Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testületéhez. Cím: 
Jászfényszaru, Szabadság tér 1. A pályázat 
eredményét a pályázóval írásban közöljük, 
és a helyi lap hasábjain közzétesszük.

Rendőrségi hírek

Pályázati felhívás helyi 
civil szervezeteknek

A személyi jövedelem-
adó egy százalékának 

felajánlása…
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Húsz éve indult útjára a FÉBE-bál

Új külterületi emlékhelyek létesültek

Az elmúlt évben a XX. jubileumi bált ün-
nepeltük; most is van okunk az ünneplésre, 
hiszen húsz éve, 1994. március 14-én (hét-
főn) este 7 órakor indult útjára a FÉBE-
bál. A történet ismert: a „Jászfényszaruért” 
Alapítvány alaptőkéjének előteremtésére 
került jótékonysági céllal megrendezésre az 
első műsoros est és bál. Hozadéka nemcsak 
73.000 Ft lett, hanem újjáalakult az óta is 
működő GOLF együttes. Nagy hagyo-
mánya volt a báloknak Fényszarun a 
múlt század első felében: a farsang alatt 
minden hétvégén volt mulatság, bál. 
Később a farsanghoz gyerekek jelmezes 
rendezvényei társultak, a bálok inkább 
zenés-táncos szórakozássá, még később 
diszkóvá alakultak. A hagyományt 
legtovább a cigánybál vitte. A tartal-
mas, többrétű szórakozást is kedvelő 
fiatalok, a közép és idősebb korosztály 
igénye hozta létre, és tartja mind a mai 
napig életben a FÉBE-bált. A rendez-
vény példaként is szolgált másoknak, 
több elemét átvették helyben, de más 
településeken is. Minden rendezvény 
addig marad felszínen, amíg van rá 
igény. Nehéz feladat a hagyomány 
fenntartása, a magas színvonal megtar-
tása, a fokozatos megújulás, a nagyon 
sokféle igény kielégítése. A gazdasági 
válság sem tett jót e rendezvényeknek, 
hiszen egyre nehezebb az anyagiak elő-
teremtése, spórolni a kultúrán, a szóra-
kozáson lehet.

Megpróbálkozunk XXI. alkalommal is a 
színvonal tartásával maradandó élményt adni 
mindazoknak, akik részesei kívánnak lenni 
rendezvényünknek. a szokásoknak meg-
felelően február harmadik szombatján, 
15-én 18 órakor kezdődik a rendezvény. 
Fővédnök: Csáky lászló, a nemzetközi 
gyermekmentő szolgálat magyar Egyesü-
let alelnöke. Az est díszvendége: bolla János 
jászkapitány. A két személy legfőbb célkitű-
zéseinket: a jótékonyságot, mások segítését, a 
hagyományok fenntartását, továbbvitelét tes-
tesíti meg. A műsorhoz hozzátartozik a mű-
sorvezetők személye: Cserháti ági és zsám-
boki zsolt nélkül nem lenne teljes az est.

Huszonegyedik műsort összeállítani nem 
sok pénzből már a csoda kategóriába tarto-
zik, de megbirkózunk vele. Visszatérő helyi 
művészeink most pihennek vagy velünk szó-
rakoznak. Teljesen új arcokat ismerhet meg 

a báli közönség: barna zsuzsanna ének-
művész, nógrádi tóth istván énekművész, 
pankotay péter színművész, tóth mercé-
desz hegedű, tóth róbert károly előadó-
művész és partnere személyében.

A 90 perces műsor után jólesik a vacsora: 
Vágó tibor specialitásai: kacsamáj galantin 
kerti salátával (előétel), szűzpecsenye „Ker-
tészné” módra (erdei gombás), baconos csir-

kemell aszalt szilvával töltve, vegyes köret, 
friss saláta, mogyoróhab gyümölcsökkel.

A nyitótáncot az iglice gyermeknéptánc 
Együttes tagjai mutatják be, a táncot beta-
nította péter szilárd és Fazekasné havrán 
bettina táncpedagógusok. A nyitótánc után 
az est sztárvendégei, korda györgy és ba-
lázs klári előadóművészek egyórás műsora 
alatt már táncolhatnak a résztvevők, minden 
bizonnyal a művész házaspár megteremti az 
est jó hangulatát. A báli zenét a budapesti 
Wanted band szolgáltatja, szólóénekes kö-
vesdi éva, a moulin rouge dívája. Éjfélkor 
a hagyományoknak megfelelően tombolasor-
solásra, bál szépe és udvarhölgyei cím átadá-
sára kerül sor.

anyagi támogatást és tombolafelajánlást, 
amely jótékonysági célra megy, köszönettel 
elfogadunk. A terem dekorációját har-
mathné boros mária végzi, a virágkompo-

zíciót görbéné réz Enikő állítja össze, a 
hangosítást harnos miklós biztosítja.

szeretettel várjuk a rendszeresen részt-
vevőket, a vissza-visszatérőket, az először 
idelátogatókat és az első bálozókat. A Pe-
tőfi Művelődési Ház és Könyvtár nagyter-
mében, a földszinten és a galérián kisebb és 
nagyobb asztaloknál tudunk a rendezvényre 
elhelyezést biztosítani.

A belépőjegyek asztalfoglalással február 3-ig 
a földszinten 6500 és 5500 Ft/fő, a galérián 
5000, Ft/fő áron vásárolhatók meg. Ezt köve-
tően február 13-ig 500 Ft/fő felárral – keddi 
és csütörtöki napokon 14 és 18 óra között 
– a Városháza alagsorában (Szabadság tér 1.) 
személyesen Tóth Tibornál (e-mail címen 
tothtibor@freemail.hu vagy a +36-30/337-
3336 mobiltelefonon) jelezhetik részvéte-
li szándékukat. A jelentkezési sorrendnek 
megfelelően mindenki kiválaszthatja a még 
rendelkezésre álló helyek közül a számára 
legmegfelelőbbet. A megrendelt, lekötött 
jegy árát lemondás esetén jótékonysági célra 
használjuk fel. Felülfizetést köszönettel ve-
szünk. A jelentkezők február elején kapják 
meg a névre szóló nyomdai báli meghívót. 
Minden leendő vendégünknek jó szórako-
zást, kellemes kikapcsolódást kíván a báli 
rendezőbizottság. Tóth Tibor

Nagy Antalné Almásy Kornélia a Vasút-tanyai 
iskolában 1963–1970 között tanított, ő volt az 
utolsó alsó tagozatos tanító. Összevontan az 1–4. 
osztályt tanította. Az 1969/1970-es tanévben feje-
ződött be a tanítás a Vasút-tanyán. Az ünnepségen 
szeptember 28-án személyesen nem tudott részt 
venni, így levélben, írásban küldte meg visszaem-
lékezését a Vasút-tanyai iskolában töltött évekről:

„Sok szeretettel emlékszem az ott eltöltött 
évekre, a volt kedves tanítványaimra.

Mivel én Jászberényből jártam ki, a vona-
tom indulásáig sokat kellet várni a tanítás 
után. A gyerekek is több alkalommal ott 
maradtak velem. Tanultunk, játszottunk. Bú-
jócskáztunk a búzatáblában. Előfordult, hogy 
reggel az állomáson várták a vonatot, amivel 
érkeztem. Ezt megszüntettem, féltettem a 
balesetveszélytől őket. Kaptunk aggregátorral 
működő televíziót is, hogy a tanyán iskolá-
ba járó gyerekek se maradjanak le semmiről. 

Bizony sokszor térdig érő hóban gyalogoltam 
az állomásról. Mégis szívesen mentem. Volt, 
hogy gyalog besétáltunk a faluba.

Gondolatban ott voltam.

Ismételten köszönöm a szeretetet, amit irá-
nyomban érzek. Nagyon sok szeretettel üd-
vözlök mindenkit: Kornélia (Nelli).” 

Közzétette: Tóth Tibor
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ANNO – Amikor még minden a „helyén” volt
Hajdanán, a jelenlegi állomásépület meg-

építése előtt, a századfordulót követően (az 
1900-as évek elején) a dombon lévő épület 
szolgálati lakásként üzemelt, mint jegykiadó 
őrszolgálati lakás, és egy váróterem volt ben-
ne; később két vasutascsalád szolgálati lakása. 
Lent a karos sorompót leengedő és felnyitó 
bakter helyisége, állandó 24 órás szolgálat. 
Bal oldalon a Novothny Ottó építette ház 
látható.

A felvételt 1972-ben Vidovich László állo-
másfőnök készítette.

Mit rejt a ládafia? XVI-XVII.Mit rejt a ládafia? XVI-XVII.

Szépkorúak köszöntése

Ez a felvétel 1941-ben készült egy 
jászfényszarui szüreti bál alkalmával. A képen 
Morvai Ferenc és Török Etelka látható. A fotót 
Tusor Antalné Morvai Magdolna juttatta el a 

szerkesztőségbe.

Itt látható a Jászfényszarun 1948-ban, az 5. osztályban tanuló diákok fényképe. Felső sorban 
állnak: Basa Sándor, Holló Imre, Rimóczi Nándor, Ézsiás Vencel, Marton Szilveszter, Gazsó Sán-
dor, Marton Rezső, Török Sándor, Budai Imre, Hungler Károly, Maróti István, Bodony Béla, Bagi 
István. Ülnek: Jánosi Imre, Bakó János, Rajna Péter, Baranyi József, Dobák József, Jóvér József, 
Simon Ferenc, Lovász Dénes, Jáger Sándor, Kiss Ferenc, Márkus Imre (törökülésben). Középen ül: 
Pénzes Miklós kisegítő tanító. Kívánok a még élő tanuló társaimnak jó egészséget, boldog új évet!

Rimóczi Nándor

Nagy Józsefné és Pál Béla József decemberben volt 90 éves.
Ebből az alkalomból köszöntötték őket Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester és Győri János Bertalan alpolgármester.

Fotók: Morvainé Palócz Éva
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Helyszín:
a Visegrádi-hegységhez tartozó Maróti-hegyek lábánál

a Duna partján elhelyezkedő
pilismarót – alexandra panzió

Elhelyezés: 2–4 ágyas zuhanyzós szobákban
Időpont: július 1–8. · Részvételi díj: 30.000 Ft 

Programajánló:
A tavalyi évhez hasonlóan rengeteg jó program vár rátok:

kirándulások, kézműveskedés, játék, tábortűz, foci, sportjátékok, 
vetélkedők, éjszakai túra, dalolás, strand, disco, hajókázás, lovagi 

bemutató, tábortánc, casinó, éjszakai túra, romantikus őrködés stb.

Tervezett úticélok:
Visegrád, Szentendre, Zebegény, Dobogó-kő, és a Duna-Ipoly
Nemzeti Park területén lévő természetjáró gyönyörű helyek:

Dera-szurdok – a Pilis ékessége, a mi Svájcunk
Holdvilág-árok – a Pilis legromantikusabb, vadregényes helye,

a Rám-szakadék kisebb mása
Zsivány-barlang

Idén is lesz MEGLEPETÉS!

Szeretettel várunk benneteket az iskola táborában!
A kellemes környezet, a minden igényt kielégítő gyönyörű szállás-

hely, a reátok váró programok garanciát nyújtanak, hogy élmények-
ben gazdag, vidám, szórakoztató, tartalmas hetet töltsünk el együtt. 

Jelentkezzetek Lovászné Magdi néninél a Kisiskolában január végéig!
Előleg befizetése: február 10-ig (5.000 Ft),

melyet visszaadni nem tudunk.

A férőhely korlátozott! További részletekért hívhattok
az 57/ 424-204 vagy a 30/557-5023-as telefonszámon.

II. Virgonc tábor

Lakossági adatfelvétel

Jászfényszarui érdekeltségű
sporthírek Jászberényből

„Így látom ÉN”

A J-ÁSZ SE három birkózója, Baráth Koppány, Baráth Konor és 
Tóth Kristóf szép eredményeket ért el a 2013-as évben.

A két Baráth testvér ebben az évben kezdte meg a versenyzést a 
gyermek kategóriában, és már az első területi versenyeken is nagyon 
jól küzdöttek, és szinte minden versenyről éremmel tértek haza. 
Konornál ki kell emelni azt is, hogy ő több alkalommal nála idősebb 
versenyzőkkel birkózott, és ott is remekül helytállt.

Tóth Kristóf a birkózás mellett részt vesz a J-ÁSZ SE által szervezett 
Grappling edzéseken is. Erről a sportágról azt kell tudni, hogy bir-
kózásra épülő elemeket tartalmaz kiegészítve azzal, hogy itt feladásra 
kell kényszeríteni az ellenfelet. Kristóf már részt vett amatőr MMA 
mérkőzésen is, ami a világ egyik legkeményebb sportága.

Eredmények – meghívásos területi versenyek:
· Konor gyermek II. kategóriában volt V., III., II. helyezett, és az 

utolsó versenyét megnyerte.
· Koppány gyermek I. kategóriában volt V., kétszer III., és egyszer 

II. helyezett.
· Kristóf 2012-ben Országos Junior Grappling versenyt nyert 100 

kg-ban. 2013-ban pedig két felnőtt amatőr MMA mérkőzésen 
vett részt, és mindkettőt megnyerte 110 kg-ban.

Kép és szöveg: Száraz Tibor

A Jászberényi Járási Hivatal „Így 
látom ÉN” címmel rajzpályázatot írt 
ki általános iskolás diákok számára. 
A díjkiosztóra 2013. november 28-
án került sor a Jászberényi Járási Hi-
vatalban, ahol iskolánk 5.a osztályos 
tanulója, Nyers Dániel egyéni kate-
góriában ért el helyezést, valamint 
Dombi Áron (5. a) munkája is kiál-
lításra került. Gratulálunk nekik!

Bugyi István

„Egy napon, mikor sok gyereknek más dolga már nem akad,
arra gondol, hogy együtt kéne tölteni a napokat.”

„Minél inkább süt a nap, annál inkább itt a nyár.
Minél inkább itt a nyár, Virgonc tábor téged vár.”

a központi statisztikai hivatal Debreceni Főosztálya telepü-
lésünkön a ksh elnöke által 2014. évre engedélyezett önkéntes 
adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket végez.

A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program szerinti nyil-
vántartási száma és neve:

„1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei”
„1942 A lakosság utazási szokásai”
Az összeírási munkát szerződéssel rendelkező, igazolvánnyal ellátott 

számlálóbiztosok végzik. A mintavétel reprezentatív, vagyis a címek 
kijelölését véletlenszerű kiválasztással hajtják végre.

Az adatokat a statisztikai és az információs önrendelkezési jogról és 
az információ szabadságról szóló törvény alapján bizalmasan kezelik, 
azokat kizárólag statisztikai célokra használják fel.

Jelen tájékoztatás célja, hogy a lakosság a településen folytatott mun-
káról rendelkezzen a szükséges információkkal. Az adatfelvételezéssel 
kapcsolatban a KSH munkatársai a 06-1/487-4351 telefonszámon 
készséggel adnak tájékoztatást. Morvainé
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ELÖLJÁRÓK – ÉLENJÁRÓK
Ünnepi könyvbemutató december 21-én

Mészáros László a Jászfényszaruért Ala-
pítvány Kuratóriuma nevében köszöntötte 
az ünnepség valamennyi résztvevőjét, majd 
név szerint Bolla János regnáló jászkapi-
tányt és kedves feleségét, Ilona asszonyt; 
Győri János Bertalan alpolgármestert; a 
polgári rendszerben elöljáróként, 1920-tól 
a negyvenes évek végéig adóügyi jegyző-
ként itt dolgozó Nagy Bertalan két unoká-
ját, Deméné Felsőbényi Johannát és Tóth 
Péternét; a tanácsi rendszer első vb-titká-
rának, Kuti Györgynek – aki közel 40 évig 
volt Jászfényszaru megyei tanácstagja –, 
Jászfényszaru igazi lokálpatriótájának fiát, 
Kuti Györgyöt és leányát, Mészárosné dr. 
Kuti Katalint; a tanácsi rendszerben hosz-
szabb időt töltő elsőszámú tisztségviselő-
ket, Török Sándor, Kiss Zoltán, Kiss László 
volt tanácselnököket, és a többi tisztségvi-
selőt, a végrehajtó bizottsági tagokat és 
hozzátartozóikat; a megjelent tanácstago-
kat, önkormányzati képviselőket és hozzá-
tartozóikat és minden kedves meghívottat 
és jelenlévőt. Köszöntötte az élenjárókat, 
akik az elmúlt 30 évben helyi tanácsi és 
önkormányzati elismerésben részesültek, 
közülük a megjelent Szabó Imrefia Béla, 

dr. Kis Zoltán, Török Sándor díszpolgáro-
kat. Köszöntötte és bemutatta Hortiné dr. 
Bathó Edit úrhölgyet, etnográfust, a Jász 
Múzeum igazgatóját, számos kitüntetés 
birtokosát, köztük a FÉBE Tiszteletbeli 
Tagját. Megköszönte Harmath Józsefnek, 
a Jászfényszarun a köz szolgálatáért díj bir-
tokosának József Attila: A város peremén 
című versének ünnepséget megnyitó elő-
adását.

Megkérte Tóth Tibort, a kiadvány szer-
kesztőjét, hogy a település történetében 
dolgozott valamennyi elöljáró és élenjá-
ró tiszteletére, akik nem érhették meg a 

mai napot, gyújtsa meg az emlékezés és 
tisztelet gyertyáját. Felkérte Győri János 
Bertalan alpolgármestert köszöntőjének 
megtartására. Az alpolgármester a 20 éves 
a város egész éves rendezvénysorozatáról 
szólt, kiemelve, hogy a könyv megszületé-
se, a mai rendezvény a záró program. Sok 
maradandó élmény, érték született az egy 
év során, de minden bizonnyal a könyv 
az egyik legmaradóbb érték, a koronának 
ékkövéhez hasonlította. Ezt követően a 
Jászfényszaruért emlékéremmel kitüntetett 
Fehér Akác Népdalkör műsora színesítette 
a programot.

Mészáros László – mielőtt átadta a szót 
dr. Bathó Editnek, hogy mutassa be Jász-
fényszaru legújabb helytörténeti kiadvá-
nyát – szólt néhány mondatban a kötet 
megszületéséről. A könyv témáját és a ki-
adás gondolatát a FÉBE elnöke kezdemé-
nyezte az alapítvány kuratóriumánál. Az 
anyagi fedezetet 95%-ban a Jászsági Kistér-
ségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER 
HACS pályázati felhívására benyújtott 
eredményes pályázat biztosította. Másfél 
éves előkészítő munka után jutottunk el a 
mai könyvbemutatóhoz.

Felkérte Dr. Bathó Editet, mint szakava-
tott, sok jászsági kiadvány szerkesztőjét, 
kiadóját, ezen könyv egyik szaklektorát, 
hogy szóljon az Elöljárók – Élenjárók 
kötetről, mutassa be a jelenlévőknek. Dr. 
Bathó Edit a következőkben foglalta ösz-
sze gondolatait: „Mi jászok sok mindenre 
büszkék lehetünk: kiváltságos történelmi 
múltunkra, őseink példa nélküli nagy tet-
tére, a redemptióra vagy napjaink egyre 
erősödő hagyományőrzésére, de büszkék 
lehetünk a Jászság rendkívül kiterjedt hely-
történeti irodalmára is, amelynek gazdag-
ságát kiválóan mutatja a Jászok Egyesülete 

és a Jászberényi Városi Könyvtár közös ki-
adásában 2008-ban megjelentetett Jászság 
könyvészete című kötet.

A jászok könyvkiadási kedve napjaink-
ban sem lankad, hiszen ma is egymás után 
látnak napvilágot olyan kötetek, amelyek a 
Jászság történetének eddig fel nem dolgo-
zott időszakával, a társadalmi változások-
kal, szokásokkal vagy éppen az önszervező-
dő közösségekkel foglalkoznak. A Jászság 
helytörténeti könyvkiadói között kiemel-
kedő szerepet játszik a Fényszaruiak Baráti 
Egyesülete, amely ez idáig 11 kiadványt 
jelentetett meg, legutóbb éppen a vidék 
civil szervezeteiről. A Jászfényszaruért Ala-
pítvány fennállásának 20 éve alatt hét hely-
történeti munka kiadását támogatta, de 
most első alkalommal maga is kiadásra vál-
lalkozott. Napjainkban általában híres sze-
mélyekről (tudósokról, művészekről, neves 
politikusokról) szokás könyvet megjelen-
tetni. Az alapítvány azonban gondolt egy 
nagyot, és elhatározta, hogy Jászfényszaru 
várossá nyilvánításának 20 éves évfordulója 
alkalmából számba veszi a település elöljá-
róit, valamint élenjáróit, és munkásságukat 
megörökíti az utókor számára. Nemes és 
tiszteletre méltó vállalkozás volt ez, ame-
lyet az a szándék ösztönzött, hogy össze-
gyűjtsék, megörökítsék azon személyek 
nevét, akik tevékenységükkel mindenkor 
hozzájárultak a település fennmaradásá-
hoz, fejlődéséhez. A tisztségviselők hivatali 
jegyzékével, életpályájuk vizsgálatával az 
arhontológia nevű segédtudomány foglal-
kozik. A fogalom a 17. századtól ismert. 
Magyarországon 1608-ban jelent meg az 
első országgyűlési titulatúra. Bél Mátyás 
jeles történetíró Notitiájában már közli a 
vármegyék főispánjainak nevét, működé-
sük jellemzőit. Később az évente megjele-
nő naptárakban találunk adatokat egy-egy 
megye, kerület, település tisztségviselőiről, 
1730-tól pedig már a hivatalos címtárak 
is foglalkoznak vele. A nagy múltú Száza-
dok című folyóirat kezdettől fogva közölt 
arhontológiai írásokat a neves családi le-
véltárak anyagából. Az arhontológiai ku-
tatások terén különösen kiemelkedő volt 
Nagy Iván, Rómer Flóris és Pesthy Frigyes 
munkássága.

A Jászfényszaruért Alapítvány által 
megjelentetett kötet egy kiváló újkori 
arhontológiai munka. A rendkívül tetsze-
tős könyv B/5-ös formátumban, kemény 
borítóval, 160 oldalon, színes kivitelben 
látott napvilágot. Már a könyvborító lát-
ványa is azonnal magával ragadja az ol-
vasót. A kötet első borítóján a 2013-ban 
felújított városháza látható, amely kitűnő 
példája annak az értékőrző építészeti meg-
oldásnak, amellyel egy középület műemlék 

A könyvbemutató résztvevői
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ELÖLJÁRÓK – ÉLENJÁRÓK
Ünnepi könyvbemutató december 21-én

jellegű szárnyát és egy újabb keletű épü-
letrészét esztétikus és harmonikus egység-
gé varázsoltak. A hátsó borítót Sisa József 
iparművész 2013-ban készített hatalmas 
méretű Időszalag elnevezésű tűzzománc fa-
liképe díszíti. A kötet szerkesztése Tóth Ti-
bor munkáját dicséri, aki rendkívül jó ér-
zékkel állította össze a fejezeteket. A könyv 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 
asszony előszavával és Tóth Tibor szerkesz-
tő bevezetőjével kezdődik, amelyet angolul 
(Győri Márta), németül (Lévai Mónika) 
és lengyelül (P. Szerencsés Bogumilla) is 
olvashatunk. Az anyanyelvi lektori teen-
dőket Kotánné Kovács Tímea, a techni-
kai előkészítést Bognár Ágnes végezte, a 
fotókat pedig Menyhárt Éva készítette. A 
nyomdai előkészítés a jászapáti Com & 
Com Bt., a kivitelezés pedig a gödöllői 
Prime Print Kft. munkája.

Az esztétikus küllemen túl maga a könyv 
címe is rendkívül megkapó, játékos és be-
szédes: Elöljárók – Élenjárók. Kik is azok 
az elöljárók? A mindenkori közigazgatás 
választott tisztségviselői, akik döntéseket 
hoznak a települést érintő ügyekben. Egy 
részük fizetésért, más részük társadalmi 
munkában végzi feladatát. Jelen kötet a 
helyi közigazgatás 110 évét dolgozza fel 
három alfejezetre bontva. 

Az első fejezet az 1848-as forradalom 
által létrehozott polgári államigazgatással 
foglalkozik. Mivel a településre vonatkozó 
19. századi források elpusztultak, ezért a 
könyv csak 1903-1949-ig tárgyalja a pol-
gári rendszert. A következő korszak a ta-
nácsi közigazgatásé, amely 1950-1990-ig 
működött. A harmadik korszak az 1990-
től kezdődő önkormányzati közigazgatás, 
amelyet napjainkig tekint át a könyv. E 
fejezet különlegessége, hogy fotókkal is 
dokumentált. A könyv első, történeti ré-
szének kutatását Farkas Kristóf Vince tör-
ténész végezte.

A kötet másik nagy egységét az élenjárók 
bemutatása adja, amelynek összeállítója 
Tóth Tibor. Az Elöljárókat személyem, az 
Élenjárók részt Mészáros László lektorálta. 
De kik is azok az élenjárók? Jászfénysza-
ru olyan meghatározó személyiségei, akik 
munkásságukkal rendkívül sokat tesznek 
településük fennmaradásáért, fejlődéséért. 
A település elismeri munkájukat, s külön-
böző díjakat, elismeréseket adományoz 
nekik.

Az első települési Díszpolgári címet még 
1921-ben adományozta a nagyközség gróf 
Apponyi Albertnek. Az ezt követő időszak 
kitüntetettjei – ha voltak is – források hi-
ányában nem követhetők nyomon, ezért 
csupán 1998-tól napjainkig mutatja be a 
díszpolgári címmel elismert személyeket.

A Községeinkért díj 1983-tól 1989-ig 
került átadásra, a Jászfényszaruért emlék-
érem 1993-tól, a Köz szolgálatáért díj pe-
dig 1996-tól minden évben kiosztásra ke-
rül. Az elismerések bemutatásánál minden 
esetben közzéteszik a díj születéséről szóló 
tanácsi, önkormányzati határozatot, olvas-
hatunk a díjat alkotó művészről, láthatjuk 
magát a díjat, majd megismerhetjük a díja-
zottak fotóval illusztrált életrajzát.

A Jászfényszaruért Alapítvány gondozásá-
ban megjelentetett kötet úttörő és hiány-
pótló munka. Elismerés és dicséret illeti 
mindazokat, akik a könyv megszületését 
bármilyen módon segítették, támogat-
ták, megvalósításában közreműködtek. Jó 
szívvel ajánlom Önöknek ezt a munkát, 
kérem, forgassák érdeklődéssel, és legyen a 

benne szereplő személyek munkássága pél-
da az utókor nemzedéke előtt.”

A Jászfényszaruért emlékéremmel kitün-
tetett művészeti alapiskola táncszakának 
tanulói közül Bálint Éva Linda tánctanár 
vezetésével és betanításával a legfiatalabb 
csoport mutatkozott be. A könyv kiadásá-
ban közreműködött társadalmi, önkéntes 
segítőknek a szerkesztő egy szál virággal 
köszönte meg munkáját: az anyanyelvi 
lektornak: Kotánné Kovács Tímeának; a 
technikai gépelési munkát végző Bognár 
Ágnesnek; a fotókat készítő Menyhárt Évá-
nak; a fordítóknak: Győri Mártának, Lévai 
Mónikának és P. Szerencsés Bogumillának. 
Ünnepélyes keretek között a szerkesztő 
adta át a jelenlévőknek a könyvet, először 
az Elöljárók 1903–2013 közötti időszak 
meghívott és jelenlévő tagjainak, hozzátar-
tozóiknak. Nagy sikert aratott a Jászfény-
szaruért emlékéremmel kitüntetett Iglice 
Gyemeknéptánc Együttes Péter Szilárd és 
Fazekasné Havrán Bettina vezetésével és 

koreográfiájával. Ezt követően az élenjárók, 
a díszpolgárok, a Községeinkért díjazottak 
és a Jászfényszaruért emlékéremben része-
sültek részére adták át a tiszteletpéldányt. 
A művészeti iskola táncszakának haladó 
csoportja Bálint Éva Linda tánctanár ve-
zetésével mutatkozott be. Végül az élenjá-
rók, a „köz szolgái” a Jászfényszarun a köz 
szolgálatáért díjban részesültek kapják meg 
megérdemelt könyveiket. Ünnepségünk 
hivatalos részének zárasaként Bordásné 
Kovács Katalinnak, a Községeinkért díjjal 

és a Jászfényszaruért emlékéremmel kitün-
tetett Fortuna együttes tagjának előadá-
sában a Régi magyar áldás hangzott el. A 
jelenlévők tiszteletére 13 órakor szerény 
állófogadásra került sor. A szerkesztő helyi 
korabeli iratokból kiállítást állított össze, 
melyen a könyvben szereplő személyek kö-
zül soknak aláírása is látható volt.

14 óra és 15 óra között a városházán töb-
ben megnézték új büszkeségünket, a dísz-
termet, és eredetiben a könyv hátlapján 
látható 9 m2 ötvöszománc alkotást.

A Jászfényszaruért Alapítvány a pályá-
zati darabszámon túl az érdeklődőknek 
nyomatott plusz példányt, amely így a Pe-
tőfi Művelődési Ház és Könyvtár emeleti 
könyvtár részlegénél vagy a városháza alag-
sorában Tóth Tibornál 2.000 Ft adomány 
ellenében megkapható. Tóth Tibor

Győri János alpolgármester

Fotók: M
enyhárt Éva

Mészáros László nyugalmazott jegyző
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Választás 2014

A 2014-es parlamenti választások eredményes lebonyolítása ér-
dekében esélyegyenlőség megvalósítására törekszünk. A képvise-
lőjelöltek bemutatkozására, programjuk ismertetésére lehetőséget 
biztosítunk a Mi újság Fényszarun? márciusi számában. A szöveg 
terjedelme A/4-es lapon – 3 cm-es margót tartva – 12 pontos be-
tűvel gépelve legfeljebb 40 sor lehet.

Kizárólag a hivatalos jelöltek választási anyagát tesszük közzé, 
melyet 2014. március 18-ig kérünk a szerkesztőség e-mail cí-
mére eljuttatni digitális formában. E-mail címünk: miujsag@
jaszfenyszaru.hu

A határidőre leadott szöveget díjtalanul, változtatás nélkül kö-
zöljük.

Ezen túlmenően választási kampánycikket fizetett hirdetés for-
májában sem jelentetünk meg, választási propagandaanyagot újsá-
gunk betétlapjaként nem terjesztünk.

Mi Újság Fényszarun? Szerkesztősége
Jászfényszaru Szent István u. 1.

E-mail: miujsag@jaszfenyszaru.hu

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár termeit a pártok és 
a független képviselőjelöltek előzetes egyeztetés után 2 alkalommal 
ingyenesen vehetik igénybe nyilvános lakossági fórumaik, rendez-
vényeik megtartásához. Kérjük az érintetteket, hogy időben jelez-
zék szándékukat.

Bordásné Kovács Katalin igazgató

ElőVétElbEn olCsóbb!

március 2-án, vasárnap 17 órakor szere-
tettel várunk minden kedves színházbarátot 
a Petőfi bérlet 3. előadására a jászfényszarui 
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárba.
Bemutatkoznak a tóalmási titánok, a 
tóalmási művelődési ház csoportjai.

Műsoron: kis „halivúd” kortárs magyar tragikomédia
Horváth Péter műve alapján

gerlice néptáncegyüttes műsora
rendező: kovács tímea

A 2 felvonásos produkcióra jegyek 1.200, 1.500 és 1.800 forin-
tos áron a művelődési házban válthatók.

Elővételben 200 forinttal olcsóbban Basa Éva, Görbe János-
né Amálka, Hangosiné Réz Mária, Kővágó Jánosné és Lukács Pál 
szervezőknél is vásárolhatók.

Katinka

Az Idősek Otthona lakói és dolgozói búcsúznak a közelmúltban 
elhunyt gondozottaktól.

kucza károlyné 78 évesen, Csontos istvánné 82 évesen, kiss 
sándorné pedig 94 évesen, hosszú fekvő betegség után halt meg. 

Fájdalommal búcsúzunk tőlük, és köszönjük a hozzátartozók se-
gítőkész együttműködését!

Január 31. 18 óra ..............Gondolatolvasó kör
   felolvasóest a könyvtárban
Február 1.  ............................Lumina Cornu klubnap
Február 1. 14 óra ..............Önismereti klub
Február 7. 15 óra ..............Alsós farsang
Február 8. 15 óra ..............Szivárvány Óvoda farsang
Február 15. 18 óra ..............FÉBE-bál
Február 20. 12 óra  .............Véradás
Február 21. 18 óra ..............Wass Albert felolvasóest
Február 22. 15 óra ..............Napsugár Óvoda farsang
Február 23. 10 óra ..............Térségi karateverseny
Február 26. – március 18. .....Tüdőszűrés
Március 1. 18 óra ..............Nótaszó 
  21 óra ..............Farsangi bál
Március 2. 17 óra ..............Színház – Kis „Halivúd”
   Tóalmási Titánok
Március 9. 9 óra ................Béke Horgászegyesület közgyűlés

Katinka

2014. március 1-jén, szombaton a nótakedvelőket várjuk a 
jászfényszarui művelődési házba.

Program: nótaszó 18.00 – 19.30-ig
Fellépnek: tolnai andrás nótakirály, Erdős melinda, az Operaház 

primadonnája, balog imre kiváló magyarnóta-énekes a debreceni Lo-
varda színházból, budai zoltán magyarnóta-énekes, Farkas zsolt, a 
2009-es nemzetközi magyarnóta-verseny legjobb férfi előadóművésze.

Az énekeseket kíséri puka károly, az 1984-es prímásverseny fődíja-
sa és világhírű cigányzenekara, valamint a jászfényszarui cigányzene-
kar Zsiga Pista vezetésével.

Farsangi bál 21 – 04 óráig. A zenét szolgáltatja: Csengő Robi (zon-
gora), Botos Tibor (gitár), Szajkó Nándor (ének és zongora), Berki 
Rómeó és Nagy Tímea (ének).

Belépő a nótaszóra 1.500 Ft, a farsangi bálra 1.500 Ft. Aki mindkét 
rendezvényen szeretne részt venni, annak kedvezményesen 2.000 Ft.

Jegyek elővételben és bővebb információ Farkas Zsolt főszervezőnél 
a 06-70/397-9236-os telefonszámon és az együttműködő művelő-
dési házban (57/422-137).

A Jutre Kivitelező Kft. pályázatot nyújtott be a 2013. évi EMVA-
LEADER programra, melynek keretén belül a társaság tevékenységé-
nek fejlesztése érdekében kis értékű szerszámokat, ipari kiegészítőket 
és informatikai eszközöket vásárolt. A beszerzésekkel a kft. a minden-
napi munkavégzését tudja hatékonyabban ellátni.

A szerkesztőség közleménye

Februári programajánló
a művelődési házból

Meghívó farsangi nótaszóra és bálra
Közlemény a választások sikeréért

Színház – Petőfi bérlet 3. előadása

Búcsúzunk
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A mi Gyulánk
Jászfényszaru központjában, az üzlet-

soron sétálgatva egy ablak előtt télika-
bátokat lenget a szél, amik egész nap 
ott kínálják magukat az elhaladóknak. 
Az üzletbe betérve egy kedves házaspár 
fogad, interjút készíteni érkeztem, bízva 
abban, hogy az ünnepek után lazább lesz 
a forgalom és tudunk beszélgetni. Nem 
így történt. A vásárlók egymásnak ad-
ták a kilincset, volt hát időm szemlélni 
a vevő és eladó viszonyát. A tulajdonos 
szívélyesen üdvözöl minden betérőt és 
„kedves uram”, „kedves asszo-
nyom” szavajárásával, kedves-
ségével szinte azonnal a bizal-
mukba férkőzik. Türelemmel 
végighallgatja az igényeket, és 
leveszi a polcról a megfelelő 
árut, olykor többet is, hogy 
tudjon a vásárló választani 
közülük. Székkel kínálja a ci-
pőt próbálót, még segédkezik 
is a le és felvételnél. Az üzlet 
nem csupán áruban, vendég-
szeretetben is bővelkedik. Aki 
nem ismerte volna fel Őt, in-
terjúalanyom Kalányos Gyula 
és kedves felesége, Kalányos 
Ibolya, az üzlet tulajdonosai. 
Velük beszélgettem.

Eredetileg hol éltek Románi-
ában?

Sóváradon, Maros megyében, 
Szováta mellett.

Mi motiválta, mikor és ho-
gyan kezdődött a kereskedés?

Kőműves szakmával rendel-
kezem, de a ’90-es években az 
építőipar már hanyatlásnak in-
dult. Otthon nem volt munka-
lehetőség, így már akkor is töb-
ben jártak át Magyarországra 
dolgozni. Én is itt voltam egy hónapig, 
Biatorbágyon. Rögtön láttam, hogy ha 
biztos megélhetést szeretnék a családom 
számára, le kell cserélnem a munkásruhát 
valami másra. Ismerőseink kereskedői 
sikerein felbuzdulva felszámoltuk az ott-
honi ingóságainkat, csekély pénzünket 
áruba fektettük, és azzal Magyarországra 
indultunk szerencsét próbálni. Sajnos, a 
vámosok utunkat állták, mindenünket 
elkobozták, visszaküldtek oda, ahonnan 
indultunk. Egy jó barátom segítségével, 
kölcsönpénzből érkeztünk Gyöngyösre, 
ahol albérletbe költöztünk, később on-
nan ingáztunk.

Hogyan utaztak? Hány óra volt az út?
Az út változó időtartamú volt, attól 

függően, hogy a határon mennyit kellett 
várni. Átlagosan egyébként 10-12 óra. 
Kisbusszal utaztunk, egy otthoni vállal-
kozó vitt és hozott bennünket, erre spe-
cializálódott. Egy héten kétszer is meg-
fordultunk.

Csak Jászfényszarun árultak?
Nem, Hevesen és Gyöngyösön is. Jász-

fényszaru viszont nagyon megtetszett, 
akkor még nem város volt, sok ismerősre 

tettünk szert, így egyre gyakrabban visz-
szatértünk. Végül le is telepedtünk, ma is 
itt élünk, albérletben.

Állandó telephely nélkül az intézmé-
nyekben árultak?

Így volt, bizonyos napokon jöttünk, és 
már vártak minket, leadták a rendelést, 
vagy hozták a visszacserélendőt. Ilyen in-
tézmény volt az iskola, óvoda, idősek ott-
hona, a tanács, GAMESZ, a takarékszö-
vetkezet és a lenti Kalapgyár. Idővel aztán 
több „telephelyünk” is lett, először Barna 
Géza boltja előtt, azután a Kördiszkont 
udvarán, a Kaszinó udvarán, majd a régi 
Kördiszkont helyén, és most itt…

Ibike, ma már felnőttek a gyermekeik. 
Ők hogyan élték meg a vállalkozás indu-
lását?

Az iskolát Romániában végezték, saj-
nos nem volt más választásu(n)k. Min-
den vakációt velünk töltöttek, olyankor 
nyár végén az elválás mindig nehezen 
ment, de ma már ők is velünk élnek pár-
jaikkal, unokáinkkal. Ők nem veszik ki 
részüket a vállalkozásból, másfelé próbál-
koznak.

Ahogy én emlékszem, a bérelt üzlethe-
lyiség mindig kicsi volt. Vagy 
sok az áru?

Talán inkább az áru sok. Pe-
dig most csak a téli holmikat 
pakoltuk ki, de van itt cipő, 
papucs, felső- és alsóruházat, 
férfi, nő és gyerek. Mindent 
Budapesten szerzünk be.

Gyula, mit gondol, mi a titka 
a visszatérő vásárlók gyűjtésé-
nek? Hogyan nyeri el a bizal-
mukat?

Rengeteg türelem és alázat 
kell ehhez a szakmához. Igyek-
szem udvarias, segítőkész és 
becsületes magatartásommal a 
vevőimet megnyerni, akik ma 
már a környező településekről 
is megkeresnek, Boldogról, Tu-
ráról, Pusztamonostorról.

Az új év eleje mindig a fo-
gadalmaké, a kívánságoké. 
Üzenne valamit a vásárlóinak, 
a város lakóinak?

Minden kedves, régi és új vá-
sárlómnak nagyon boldog új 
évet szeretnék kívánni! Szeret-
ném megragadni az alkalmat 
arra is, hogy megköszönjem 
Győriné dr. Czeglédi Márta 

polgármester asszonynak és a város ve-
zetőségének, hogy amikor idekerültünk, 
jó szívvel fogadtak, engedélyezték a kü-
lönböző helyszíneken való árusítást, se-
gítették letelepedésünket. Nagy segítség 
volt ez nekünk, nem tarthatnánk most 
ott, ahol.

Kedves Gyula és Ibike! Nagyon szépen 
köszönöm, hogy válaszoltak a kérdése-
imre, kívánom, hogy a jövőben is leljék 
örömüket a munkájukban és őrizzék 
meg a vásárlókba vetett bizalmukat és 
kedvességüket!

Kép és szöveg:
Szilágyiné Marika

Ibike és Gyula a rengeteg áru közt
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Karácsonyvárás a Zrínyi utcában

Bárc s ak  e g é sz  é vb e n  t ar t an a  a  Kará c s ony !

Bábjáték a Kisiskolában

Lucázás és betlehemes

Már harmadik éve, hogy mi, a Zrínyi utca lakói, advent első vasár-
napi délutánján közösen ünnepelünk, és várjuk a karácsony eljöttét.

Már hetekkel a „nagy nap” előtt gyerekeink kíváncsian kérdezték, 
hogy ugye idén is lesz adventi délután. Nagyon örültünk mi anyukák 
ennek a kérdésnek, mert ebből is éreztük, hogy valami fontos dol-
got sikerült gyermekeink szívébe elrejtenünk. A közösséghez tartozás, 
a várakozás, az ünnep, a csoda utáni vágyakozás érzését. Meghatott 
bennünket, hogy a felnőttek is várták, hogy újra, az utcán beszélgetve 
érezhessük, mi mindannyian egy kis közösség részesei vagyunk. Ez év-
ben is volt forralt bor, meleg tea, süti és frissen sült pogácsa. A felolva-
sott mesét kísérő bábjáték, amiben minden gyerek részt vett és a közös 
éneklés most is közelebb hozta egymáshoz utcánk lakóit. Az adventi 
koszorú első gyertyáját az idén utcánkba költözött 3 gyermekes család 
gyújtotta meg, ezzel is éreztetni szerettük volna, befogadtuk, s szívesen 
látjuk őket a Zrínyi utcában. Köszönjük azoknak a lakóknak, akik 
idén is velünk ünnepeltek, hogy erősítik bennünk azt a tudatot, érde-
mes álmodni és tenni! Várjuk jövőre azokat a lakókat is, akik most saj-
nos nem tudtak jelen lenni. Szeretnénk, ha a Zrínyi utcai adventi dél-
után hagyomány lenne, s mind azt éreznénk, ÖSSZETARTOZUNK!

Magyar Krisztina, Zrínyi utcai lakos

Advent az ünnepi készülődés, a várakozás időszaka. Így van ez nálunk 
az iskolában is. Az ünnepkörhöz kapcsolódó versek, mesék színesítik 
az órákat, énekórán karácsonyi dalokat tanulunk, rajz- és technikaórá-
kon pedig üdvözlőkártyák, kisebb ajándékok, fenyődíszek születnek a 
gyermekek keze nyomán. Ünnepi díszbe öltözik az iskola épülete, az 
osztálytermek is. Mi, pedagógusok igyekszünk átadni kis tanulóink-
nak az ünnepekhez kapcsolódó ismeretek mellett a hangulatot és az 
érzelmeket is. Ezért vettük jó szívvel a petőfibányai „Palánta” Gyermek- 
és Ifjúsági Misszió Bábcsoportjának felajánlását, hogy karácsony előtt 
bemutatják tanulóinknak Jézus születéséről szóló bábjátékukat. Így 
december 17-én rendhagyó módon kezdődött a tanítás a Kisiskolában. 
Az első órában a színházteremben nézhettük végig ezt a mai keretekbe 
foglalt történetet. Amellett, hogy az előadás szép kiállítású és látványos 
volt, időnként megmosolyogtató, máskor felemelő, mondanivalója 
mégis egyértelmű volt: a szeretet és a megbocsátás fontossága. Az elő-
adók a szép történet mellett jókedvet is hoztak a gyerekeknek: közös 
dalokkal és játékokkal tették teljessé a karácsonyvárás örömét.

Mindannyiunk nevében köszönjük ezt a szép élményt! Kovács Lászlóné

Decemberben hagyományainkhoz hűen ünnepeltük a jeles napo-
kat. A Ficánka csoport Luca-műsorral, a méhecske csoport pedig 
betlehemes játékkal készült az adventi várakozás folyamán. A betle-

hemes játékkal megörvendeztettük az idősek otthona lakóit, a hiva-
talban dolgozókat, valamint nyugdíjas kolléganőinket, óvodásainkat 
és szüleiket. Szöveg: Dné Kati · Fotó: Langó Miklósné
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Napsugár ovis visszatekintő

Bárc s ak  e g é sz  é vb e n  t ar t an a  a  Kará c s ony !

Karácsonyváró játszóház a Kisiskolában

Mikulás és mozi

2013 utolsó tanítási napja, december 21. szombati napra esett. A 
szülők „dolgozóban”, gyerekek az iskolában, a szépséges karácsonyfa 
az iskola folyosóján kisiskolások által készített ünnepi ruhában várja a 
naptári év utolsó csengetését, a téli szünet kezdetét. Az osztálytermek 
mindegyikében adventi hangulat uralkodik, még a folyosói és tanter-
mi dekorációk is erről tanúskodnak.

Hogy a szombati tanulás keserű szájízét megelőzzük, az alsós mun-
kaközösség szervezésében és megvalósításában két részletben hango-
lódtunk a közelgő ünnepre. Becsengetés után a tanáriból titokzatos, 
nevetgélő-csipogó-dörmögő állatsereglet hangjai szűrődtek ki: „Ide 
még egy kis havat!” „Jaj, elzsibbadt a karom!” „Hol van a fülem?” „Hű, 

kint maradt a csillagszóró!” Néhány perc múlva az erdei tisztáson ta-
láltuk magunkat, ahol az erdő lakói karácsony napján az addig havas 
fenyőt ünnepi díszbe öltöztették és megajándékozták. Hangosítás hi-
ányában tartottunk attól, hogy keveset lehet hallani a párbeszédekből, 
de a máskor beszédes kicsi szájak és szemek most csendesen és átszel-
lemülve kísérték figyelemmel tanítóik kissé szokatlan helyzetben való 
jelmezes szereplését. A színpadi mesejelenet és közös éneklés után az 
alkotómunka kezdődött el. Az eddigi évek során jól bevált játszóházi 
sémát követve különféle termekben más-más kézműveskedős vagy ép-
pen éneklős közös alkotás során készült díszeket és tárgyakat hazatérve 
aztán ki-ki a fára vagy a szobájába rakhatta. Szász Anita

A Kisiskolában már hagyomány, hogy december 6-án, Mikulás nap-
ján az első évfolyamosok zenés, verses műsorral várják a Télapót, a 
negyedikesek klubdélutánt tartanak.

Az idén a 2., 3. osztályosok és az 1.b ebből az alkalomból moziba 
ment Jászberénybe. A Lehel Film-Színház nemrég került felújításra. 

Az országos premiert követően 1-2 héten belül már itt is láthatók a 
filmújdonságok. A Mikulás mentőakció és a Jégvarázs című 3D-s me-
sefilmek elnyerték a gyerekek tetszését.

Mindkét animáció látványban, humorban és zenében eredeti és szó-
rakoztató volt. Tanító nénik

Karácsonyi angyalok a Katica csoportban. Fotó: Földvári Edit

Fotó: N
ádudvariné Jáger Judit

Csipp, csipp, csóka... Jelenet a karácsonyváró pásztorjátékból.
Fotó: Hurubánné Telek Anett
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Emlékezés

zsámboki imrE
halálának 7. évfordulójára.
Szomorú az út, mely sírodhoz vezet. Ahol megpihen 
dolgos két kezed. Úgy mentél el. ahogy éltél, csendben,
szerényen. A jóságos szíved nyugodjék békében.

szerető feleséged és családod

Köszönetet mondunk a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

palóCz ignáC
temetésén megjelentek, sírjára virágot hoztak,

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
a gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

kis FErEnC
temetésén megjelentek, fájdalmunkban együtt éreztek velünk.

Felesége és családja

Emlékezünk

Dr. ráCz laJosné
született DEák mária

halálának 1. évfordulójára.
„Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben, szerényen. Jóságos lelked nyugodjon békében!”

szerető férjed, négy unokád családjával együtt,
két menyed, a klippán és a tóth család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

DugoniCs laJosné
papp Jolán
temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak.

gyászoló unokái

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

rusai laJost
utolsó útjára elkísérték.

„Az élet múlik, de az emlékek élnek,
S míg élünk, őrizzük őket.”

a gyászoló család

Emlékezés

ráCz laJosné baranyi matilD
halálának 1. évfordulójára.

Férje, két lánya és fia, és családjaik

Emlékezés

törökné
harmath ilona
halálának 16. évfordulójára.

„Küzdöttél, de már nem lehetett, a csönd ölel át és a szeretet.
Fájó szívünk zokog érted, örökké szeretünk és nem feledünk Téged!”

szerető családod

Emlékezés

Csáki imrE
halálának 6. évfordulójára.

„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, Ahol megpihen dolgos két kezed.
Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen, szerényen.

Jóságos szíved nyugodjon békében. Emlékeddel szívünkben maradtál,
Számunkra Te soha meg nem haltál.”

szerető feleséged, fiad, menyed

Emlékezés

Faragó János
halálának 2. évfordulójára.

„Számunkra Te soha sem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Felesége, lánya és családja

baranyi JózsEF
halálának 13. évfordulójára.

„Nyíljon az utadon sok millió virág, Legyen Neked nyugodt a lelki világ!”
szerető családod

Megemlékezés

kis antal
halálának 4. évfordulóján.

„Mint gyertyaláng lobban el az élet, mint gyors folyó rohannak az évek.
Még fájó emlékként a múlt dereng, de a szív soha nem felejt.”

szerető családja

Emlékezés

balázs tihamér
halálának 23. évfordulójára és felesége

balázs tihamérné
halálának 5. évfordulójára.

„Hiányoztok, kik már a mennyben vagytok,
Ti sem gondoltátok, hogy magatok után
ilyen nagy fájdalmat hagytok.
Fájó szívvel gondolunk mi mindennap Tirátok,
S nem tudhatjuk, odafentről ebből Ti mit láttok.
Nem búcsúzunk, hisz szívünkben megmarad a helyetek,
S reméljük, hogy egyszer majd találkozunk Veletek!”

szerető fiuk, menyük és családja

Fájó szívvel emlékezünk

JágEr mihály
halálának 1. évfordulójára.

„Arcunkat könny mossa, mert nem vagy már többé,
De szívünkben emléked élni fog örökké.

Nem foghatjuk már dolgos két kezed, Nem simogathatjuk őszülő fejed.
Nem ölelhet már át két szép dédunokád.”

szerető feleséged, fiad és családja

Emlékezés

ézsiás sánDor
halálának 2. évfordulójára.

„Nehéz az életet élni nélküled, mert Te voltál a jóság, a szeretet.
Elfeledni Téged soha nem lehet, csak muszáj megtanulni élni nélküled.”

Szerető szíved nyugodjon békében.
szerető családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

özV. kiss sánDorné
koVáCs ErzsébEt

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút 
hoztak, fájdalmunkban velünk osztoztak.

a gyászoló család
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Emlékezés

Orvosi ügyelet: ......................................................  (+36)-37/341-040
Mentők:  .......................................................................................  104
Tűzoltóság:  .................................................................................  105
Rendőrség (Jászberény): ............................................................  107
Rendőrőrs (Jászfényszaru): .................................  (+36)-57/422-138,
                                             ...................... mobil: (+36)-70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Pető Ferenc):  ..................  (+36)-30/324-5688
TIGÁZ – hibabejelentés:  .......................................  (+36)-80/300-300
Falugazdász:  ......................................................  (+36)-30/3922-602
Vízmű – hibabejelentés:  ....................................... (+36)-70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet:  .............................................  (+36)-70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés:  ....................................  (+36)-40/28-28-28
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon:  ............. 424-046, vagy 
                                                                        .....  (+36)-30/244-1456
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon:  ..........................  522-460
Plébánia (Jászfényszaru):  ..................................  (+36)-30/3460-366
Polgárőrség:  ........................................................ (+36)-30/2720-611
Közterület-felügyelő: ............................................. (+36)-30/611-3472

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Apróhirdetés
Jászfényszaru központjában üzlethelyiség kiadó.

Telefon: 06/70-214-9182
*

zöldségfélék termesztéséhez kertet bérelnék.
Telefon: 30/423-6221

*
kardvirág gumók eladók, piros és rózsaszín.

7-8 db/csomag, 200 Ft/csomag
Kompolti János Jászfényszaru, Sallai u. 20.

Tel.: 06/30-275-16-42

Tisztelt jászfényszarui lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy előzetes időpont egyeztetés alapján 

édesapám lakásán (Jászfényszaru, Fürst S. u. 12.)

ügyVéDi tEVékEnységEt Folytatok.
Dr. Tóth Zoltán – ügyvéd – Telefon: 06-20/544-5206

Vállalkozások könyvelését, adóbevallások készítését,
adótanácsadást vállal
gódorné nagy Eszter

KONTROLL-DIAGNOSZTIKA KFT
30/432-1616

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
zöldterületeinek karbantartására

alkalmi munkavállalót keres.

Érdeklődni lehet: Herédi Zoltán
06-70/434-0097; 06-57/424-240

Ingyenes szemvizsgálat
a FEDÓ OPTIKÁBAN!
komplett szemüvegkészítés esetén

Jászfényszaru, Szent István u. 10. ·  Tel.: 70/224-4179
Szemvizsgálat minden pénteken 14.00 órától (bejelentkezés alapján)

Rendel: Dr. SISKA IRÉN szemész szakorvos.
Bejelentkezés személyesen, vagy a 70/224-4179-es telefonszámon.

FebRuáRI AKcIó!
• Két komplett szemüveg készítése esetén

a második szemüveghez ajándékba adjuk az alaplencsét.
• Keret akció –30% • Multifokális kedvezmény –20%

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig

Jászberény, nagykátai út 1. · t.: 57/415-242
Jászapáti, istván király út 49. · t.: 57/441-003

Burkolóanyagok PB GÁZPALACK
kedvező áron! CSERE!!!
 

 Csempék ..............  1.450/m2-től
	 Padlólapok ...........  1.190/m2-től
	 Kifutó	lapok	 ...........  690/m2-től

	 Beltéri
	 csemperagasztó .....	1.090/zsák
	 Flex	ragasztó ..........	2.490/zsák	 	

Üres	PB	GÁZPALACK-ját	MOST	visszavásároljuk!!!

Szerszámgépek,	kiegészítők	széles	választékban!!!

LIGNIT	KAPHATÓ!

Emlékezés

kun JózsEF
halálának 8. évfordulójára.

„Mint gyertyaláng lobban el az élet,
mint gyors folyó rohannak az évek.
Még fájó emlékként a múlt dereng,

de a szív soha nem felejt!”

szerető szüleid
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mi újság Fényszarun? · Jászfényszaru város lapja
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A szerkesztőbizottság elnöke: bordásné kovács katalin
Felelős szerkesztő: sugár istvánné Felelős kiadó: győriné Dr. Czeglédi márta polgármester

Címfotó: Téli hangulat Fényszarun – Fotó: Sugár Istvánné
Lapzárta minden hónap második hétfője

A szerkesztőség címe: Városi Könyvtár, 5126 Jászfényszaru, Szent István u. 1.
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TEDD TELJESSÉ
A NETEZÉS ÉLMÉNYÉT 
EGY ÚJ NOTEBOOKKAL!

Csak Telekom mobilszolgáltatással rendelkező ügyfelek a részletfizetést arany illetve platina szint esetén 
vehetik igénybe.

Készülékajánlatunk 2014. január 2-ától visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes a Telekom szolgáltatási területein. Az akcióban egy előfizető egy otthoni internet-
szolgáltatáshoz csak egy notebookot vásárolhat. A részletfizetési konstrukció azon egyéni ügyfelek részére érvényes, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó 
pénzügyi előminősítésnek megfelelnek.  A tájékoztatás nem teljes körű, az akció további feltételei: www.telekom.hu, 1412 és üzleteink.

ACER ASPIRE V5 NOTEBOOK

29 900 Ft kezdőrészlettel 

+ 12 x havi 9490 Ft kamatmentes részletre

NetMánia otthoni internet-előfizetésre vállalt 2 év hűségidő esetén, 
legalább 6 hónapja Telekom havidíjas előfizetők részére

(Teljes ár: 143 780 Ft)
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Tüdőszűrés
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2014. évi tüdőszűrő vizsgá-

latot 2014. február 27-től (csütörtök) 2014. március 18-ig (kedd) 
végzik Jászfényszarun.

A szűrés helye:
petőfi sándor művelődési ház és könyvtár
(Szent István út 1.)

a szűrővizsgálat időpontjai:
 Hétfő: 12.30 – 16.30 óráig
 Kedd: 8.30 – 12.30 óráig
 Szerda: 12.30 – 16.30 óráig
 Csütörtök: 8.30 – 12.30 óráig
 Péntek: 8.30 – 12.30 óráig

utolsó szűrési nap:
2014. 03. 18. (kedd): 8.30 – 12.00 óráig

FigyElEm:
kérjük, hogy vigyék magukkal a személyi igazolványukat és tb-

kártyájukat. a szűrés nEm kötElEző, azonban kér-
Jük, hogy Egészségük érDEkébEn a Vizsgálaton 
mEgJElEnni szíVEskEDJEnEk.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szűrés a 40 év felettieknek 
térítésmentes, ajánlott, a 40 év alatti lakosok részére térítésköteles 
és beutaló szükséges. a vizsgálat díját, 1.700 forintot postai csek-
ken kell befizetni. Csekket a szűrés helyszínén kérhetnek beutaló 
bemutatása ellenében. a tavalyi csekk már érvénytelen, nem hasz-
nálható.

a 18 év alattiak szűrésénél beleegyező nyilatkozat aláírása miatt 
szülő/gondviselő megjelenése is szükséges!

kérésre a tüdőgondozó intézet a vizsgálati leletet felbélyegzett 
boríték ellenében lakcímre postázza.

Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

2014. 02. 13-án csütörtökön
a művelődési házban (Jászfényszarun)

artEriográFos érVizsgálatot Végzünk
(ára: 4.900 Ft)

Bővített csomagban érvizsgálat, EKG-teszt, cukormérés,
gyomor- és bélrendszeri daganat szűrés (székletmintából): 7.500 Ft

Csontsűrűségmérés: 3.500 Ft
bejelentkezés szükséges: 06-30/367-6694

MEGHÍVÓ
A NAPSUGÁR ÓVODA FARSANGI BÁLJÁRA

KEDVES SZÜLŐK, NAGYSZÜLŐK, ÉRDEKLŐDŐK!

Szeretettel várunk mindenkit
2014. február 22-én du. 15h-tól óvodánk

FARSANGI BÁLJÁRA,

melyet a művelődési házban tartunk.

Gyermekek, szülők, óvó nénik, dajka nénik műsora, 
zene, tánc, büfé, tombola színesíti a délutánt.

Tombolafelajánlásokat köszönettel elfogadunk!

Óvodánk dolgozói és a gyerekek

„Időt kell szakítanod embertársaidra, 
tégy valamit másokért, ha még apróságot 
is – valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy 
megtehetted.” Albert Schweitzer

kedves Embertársunk!
Szeretettel hívjuk és várjuk Önt is legközelebbi véradásunkra

február 20-án, csütörtökön 12–16 óráig
a petőfi sándor művelődési ház és könyvtárba.

Önzetlen segítségét előre is köszönjük!

Kővágó Jánosné, a városi Vöröskereszt titkára

Véradás

„Itt a farsang, áll a bál…”
A Szivárvány Óvoda

2014. február 8-án, szombaton

délután 3-tól este 6-ig tartja

farsangi mulatságát
a művelődési házban.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak
a gyerekek és az óvoda dolgozói.


