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Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az egészségügyi ellátás
2014. december 15-től (hétfő) a megújult Egészségházban
(Deák Ferenc utca 1.) folytatódik.
Az egészségügyi ellátást ellátó orvosok rendelési ideje:
Dr. Tóth Lajos
Hétfő - Kedd - Csütörtök: 13:00-19:00
Szerda - Péntek: 08:00-14:00
Dr. Kakas Tünde
Hétfő - Szerda - Péntek: 08:00-14:00
Kedd - Csütörtök: 13:00-19:00
Dr. Sáfár Csilla
Hétfő - Kedd - Szerda - Péntek: 08:00-11:00
Csütörtök: 14:00-17:00
Dr. Kovács Terézia
Hétfő - Kedd - Csütörtök - Péntek: 08:00-11.00
Szerda: 14:00-17:00
Dr. Kocsis András
Iskolai tanítási szünet idején (kb. június 15-től augusztus 30-ig)
Munkanapokon: 08:00-11:00
Szorgalmi időszakban (kb. szeptember 1-jétől június 15-ig)
Hétfő - Kedd - Csütörtök - Péntek: 08:00-11:00
Szerda: 13:00-16:00
Tanácsadás
Hétfőn és Csütörtökön: 14:00-15:00
Iskolaorvosi órák
Szerda: 08:00-10:00
Jászfényszaru, 2014. december 09.
Tisztelettel:
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Az Egészségház belülről szemlélve.
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Kellemes karácsonyt,
boldog új évet kíván Jászfényszaru város
minden lakójának
a képviselő-testület nevében:
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Dr. Voller Erika
jegyző

Nyugdíjasok, idősek köszöntése
December 13-án műsoros délután keretében köszöntötte az önkormányzat Jászfényszaru idős lakóit, valamint az 50. házassági évforduló
jukat ebben az évben ünneplőket a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
nagytermében. A rendezvény fővédnöke Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester volt.

Adventi Kávéház

December 14-én került sor a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság hagyományos Adventi Kávéház rendezvényére a Régi Kaszinó
étteremben, ahol nagy sikerrel szerepelt a Jászberényi Lehel Vezér
Gimnázium férfikara, valamint Jáger János és barátai.
Fotó: Pető István
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A Képviselő-testület november hónapban
megtartott ülésein hozott önkormányzati
döntéseiről az alábbiakban nyújtok rövid
összefoglalót az érdeklődő olvasóknak.
2014. november 17.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete első
napirendjei között tárgyalta a város hatályos
településrendezési eszközeinek egyes részterületeire vonatkozó módosítása kapcsán
lefolytatott környezetvédelmi vizsgálat
értékeléséről, véleményezési eljárási szakaszáról, lezárásáról szóló előterjesztéseket. A
képviselő-testület az előterjesztésekben foglaltakat tudomásul vette, a környezeti vizsgálat során beérkezett véleményeket elfogadta, azokat lezártnak tekinti.
Elrendelték a sportpályán felállítandó
légsátor megvalósításának lehetőségére vonatkozó vizsgálat elvégzését.
Módosították a Jászfényszaru Város Önkormányzatának a 2014. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendeletét.
A képviselő-testület – figyelembe véve
Pusztamonostor Községi Önkormányzat
csatlakozási szándékának fenntartására irányuló döntését – a jelenlegi közös önkormányzati hivatali struktúrát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 85. § (3) bekezdése
alapján felülvizsgálta, azon nem kíván változtatni. A képviselő-testület kezdeményezte a
Pusztamonostor Községi Önkormányzattal közös önkormányzati hivatal tárgyában
kötött megállapodás fenntartását változatlan feltételek mellett.

Megalkották Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét.
Elfogadták a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását.
A Pénzügyi, Ügyrendi- és Civilfinanszírozási Bizottság javaslatára fedezetet különítettek el az önkormányzat intézményeiben
felmerülő jubileumi jutalom és járuléka,
valamint a közös önkormányzati hivatal személyi juttatás és járulékai előirányzatainak
biztosítására.
Marketingeszközök beszerzésére 1.548
ezer Ft összegű előirányzatot, Jászfényszaru
városról kis film elkészítésére bruttó 200
ezer Ft összeget hagytak jóvá a 2014. évi
költségvetés terhére.
Adventi gyertyatartók készítésére bruttó
300 ezer Ft összeg került elfogadásra.
A képviselő-testület az Életvonal segélyhívó rendszer 22 darab készülékének telepítési költségeire, az augusztus-november
hónapok üzemeltetési költségére mindös�szesen 1.061.644 Ft összeget biztosított a
Jászfényszaru Város Gondozási Központja
2014. évi költségvetésében.
Egyben elrendelték, hogy a Szociális,
Egészségügyi, Oktatási, Idős- és Vallásügyi
Bizottság vizsgálja meg 2015. évre vonatkozóan az üzemeltetési költségeket, és tegye
meg javaslatát.
Az „Utánunk a közösség – komplex telep
program Fényszarun” projekt eszközbeszerzésének megvalósítására saját erőként 467
ezer Ft-ot biztosítottak.

Visszapillantó
Október 8-án városunkba látogatott Áder János köztársasági elnök az S-Metalltech 98 Kft. új
üzemének átadási ünnepségére.
Jászfényszaru történetében másodízben fogadtak a város vezetői ilyen magasrangú vendéget,
jelesül Göncz Árpád, hivatalban lévő köztársasági elnököt köszönthettük Jászfényszarun 1993.
április 2-án, a városavató ünnepségen.

A képen balról jobbra: Győri János Bertalan alpolgármester, dr. Voller Erika jegyző,
Szalay András, az S-Metalltech 98 Kft. vezetője, Áder János köztársasági elnök,
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, Verseghy László a JIC vezetője

A bizottság javaslatára az intézmények részére többletköltségeik fedezetére módosították 2014. évi költségvetési felhalmozási
kiadási előirányzataikat.
A képviselő-testület a városi óvodai intézmény részére óvodai kirándulások költségeinek fedezésére 500 ezer Ft-ot biztosított.
Az önkormányzati kitüntetésekkel járó
elismerések fedezetének biztosítására 919
ezer Ft-tal megemelték a költségvetési előirányzatot.
A képviselő-testület jóváhagyta Jászfényszaru Város Karácsonyi díszítési és szerelési
munkáiról szóló /ASZLÁR Kft. által biztosított/ ajánlatot bruttó 4.968.499 Ft összegben, melynek fedezetét a Jászfényszaru Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése
biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a kivitelezéshez kapcsolódó
vállalkozói szerződést aláírja.
Továbbá elrendelték, hogy a meglévő karácsonyi díszítési és szerelési eszközkészlet
leltárfelvételre kerüljön, valamint a következő évben a kivitelezés versenyeztetésre
kerüljön.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatára az ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0035 jelű,
„Egészségház felújítása és bővítése a korszerű és integrált egészségügyi szolgáltatásért Jászfényszarun” című projekt keretében 1 db „D” típusú tábla elkészítésére
nyertes ajánlattevő kijelöléséről döntöttek a
Boommédia Kft-megbízásával.
Módosították az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló 24/2011.
(XII. 15.) önkormányzati rendeletet, majd
azt követően több önkormányzati tulajdonban lévő önkormányzati bérlakás lejárt lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról
döntöttek a bérlők kérését mérlegelve.
Több önkormányzati tulajdonú üres
telek bérbeadásáról is határoztak azzal a
feltétellel, hogy azt a bérlők az előírásoknak
megfelelően rendben tartják.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a bérbeadásokkal kapcsolatosan a szükséges intézkedést tegye
meg.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 75 éven felüliek támogatására 2.964.000 Ft-ot, az „Idősek Karácsonya”
elnevezésű rendezvény szervezésére bruttó
558.000 Ft-ot, ajándékcsomag készítésre
400.000 Ft-ot, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
egyszeri támogatására 300.000 Ft-ot, ös�szesen 4.300.000 Ft összeget keretjelleggel
hagyott jóvá, melyet a 2014. évi költségvetésében biztosított.
Döntöttek a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Felügyelőbizottságába történő új delegálásról, mely alapján Zsámboki
Sándor helyett Sándor Sándor képviselőt
bízták meg.
(folytatás a 3. oldalon)
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 2. oldalról)
Zárt ülésen:
A sajátos nevelési igényű gyermekek
fejlesztésével kapcsolatosan hoztak döntést, mely szerint a képviselő-testület hozzájárult, hogy amennyiben a jászfényszarui
lakóhelyű sajátos fejlesztési igényű gyermek
Jászfényszaru Város Óvodai Intézményében
történő fejlesztése a helyi intézményen belül nem megoldható, úgy az önkormányzat
külön szerződést kössön más intézmén�nyel, ha a szülő nem ellenzi, és nem jelent
aránytalan pénzügyi terhet. Ennek fedezetét
költségvetésében biztosítja.
Két ingatlan felajánlás vonatkozásában
hoztak határozatot, és felhatalmazták a polgármestert az áralku lefolytatására a tulajdonosokkal, majd az adásvételi szerződések
megkötésére.
A képviselők zárt ülésen az önkormányzat hosszú távú likviditás biztosítására vonatkozó napirendeket tárgyalták a 2015.
évi költségvetés előkészítése érdekében, a
helyi adók vonatkozásában, mely alapján
elrendelték több adónem tekintetében a
hatályos rendeletek módosítására vonatkozó tervezet előkészítését és a 2014. november 26-i képviselő-testületi ülésre történő
napirendre tűzését.

A képviselők egyhangúlag támogatták Berényi Levente 8. osztályos tanulónak az
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételét.
2014. november 26.
A képviselő-testület a 2014-2015. évi téli
időjárásra való felkészülés tájékoztatóját
elfogadva, döntött jégmentesítő anyag megrendeléséről, melynek fedezetét a költségvetésében biztosította. Felkérte a polgármestert,
hogy kösse meg a forgalmazó Praktikon Kftvel a szállítási szerződést.
Jóváhagyták az „Utánunk a közösség
– Komplex telep-program Fényszarun”
című, TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0062 azonosítószámú projekt Közösségi Beavatkozási Tervének második módosítását.
Ezt követően az adó rendeletek módosítása következett:
A 19/2014. (XI. 19.) ÖR megalkotásával
a magánszemélyek kommunális adójáról
szóló 15/1995.(XI. 23.) önkormányzati
rendeletet módosították, mely alapján a
magánszemélyek kommunális adója mértékét 2015. január 1-jétől 5.000 Ft-ban állapították meg.
20/2014. (XI. 19.) ÖR megalkotásával
a helyi iparűzési adóról szóló 21/2009.
(XII. 17.) önkormányzati rendeletet módosították, mely szerint a helyi iparűzési

adó mértékét 2015. január 1-jétől 1,6%ban állapították meg.
21/2014. (XI. 19.) ÖR megalkotásával az
építményadóról szóló 19/2003. (XII. 15.)
önkormányzati rendeletet módosították,
mely alapján az építményadó mértékét az
első övezetben 2015. január 1-jétől 1.852
Ft/m2-ben állapították meg.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évben végzett tevékenységéről, az
elkövetkező időszak terveiről szóló határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a
kis létszámú szakkörök kerüljenek megszüntetésre, valamint, hogy az intézmény a beszámolási kötelezettségének minden év januárjában tegyen eleget.
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Kft. felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, valamint a társasági szerződésének
módosításáról.
Zárt ülésen:
Több ingatlan felajánlás vonatkozásában
hoztak elutasító határozatot.
Egy önkormányzati tulajdonba került
külterületi ingatlan vonatkozásában döntöttek a haszonbérleti szerződés meghos�szabbításáról.
Dr. Voller Erika jegyző

A Képviselő-testület bizottságai – PONTOSÍTOTT KÖZZÉTÉTEL
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló16/2014. (XI. 19.) Önkormányzati rendelete alapján
A képviselő-testület bizottságai:
1. Szociális Egészségügyi Oktatási Idősés Vallásügyi Bizottság.
A bizottság tagjai:
· Lovászné Török Magdolna elnök,
· Sándor Sándor képviselő bizottsági tag,
· Zsámboki Sándor képviselő bizottsági tag,
· Radics Flórián nem képviselő
		 bizottsági tag,
· Fózer Tiborné nem képviselő
		 bizottsági tag.

2. Pénzügyi Ügyrendi és Civilfinanszírozási
Bizottság.
A bizottság tagjai:
· Berényi Ferenc elnök,
· Sándor Sándor képviselő bizottsági tag,
· Szabó László képviselő bizottsági tag,
· Varga Ferencné nem képviselő
		 bizottsági tag,
· Bója-Kovács Andrea nem képviselő
		 bizottsági tag.
3. Sport Kulturális Ifjúsági
és Közrendi Bizottság.
A bizottság tagjai:
· Szakali János Vendel elnök,
· Berényi Ferenc képviselő bizottsági tag,
· Szabó László képviselő bizottsági tag,
· Tóth Norbert képviselő bizottsági tag,

· Gere Ferenc nem képviselő bizottsági tag,
· Matécsa László nem képviselő
		 bizottsági tag,
· Mezei Zsolt nem képviselő bizottsági tag.
4. Koordinációs és Stratégiai Bizottság.
A bizottság tagjai:
· Zsámboki Sándor elnök,
· Lovászné Török Magdolna
		 képviselő bizottsági tag,
· Berényi Ferenc képviselő bizottsági tag,
· Szakali János képviselő bizottsági tag.
A képviselő-testület tanácsnokai:
1. Humánpolitikai tanácsnok. A tanácsnoki
tisztséget betöltő neve: Sándor Sándor.
2. Helyi termelésügyi tanácsnok. A tanácsnoki
tisztséget betöltő neve: Tóth Norbert
Dr. Voller Erika jegyző

Tisztelt Ügyfeleink!
Ez úton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Jászberényi Járási Hivatal szervezeti egységeiként Jászfényszarun és Jászárokszálláson működő kormányablakok, illetve a Jászberényben működő okmányiroda 2014.
december 1-jétől új nyitva tartással várja az ügyfeleket.
Az elmúlt időszak ügyintézési szokásait alapul véve elmondhatjuk, hogy
az állampolgárok csak kis mértékben igényelték az este 8 óráig tartó nyitva
tartást. Mindezen tapasztalatokat alapul véve a jövőben egy megváltozott,
a legforgalmasabb időpontokra jobban koncentráló ügyfélfogadási
renddel állunk ügyfeleink rendelkezésére.
Az állampolgári igényeket továbbra is magas szinten kiszolgáló új ügyfélfogadási rendnek köszönhetően az ügyfelek akár reggel, munkaidő
előtt is felkereshetik a kormányablakokat, miközben a késő délutáni ügyintézésre továbbra is marad lehetőségük. A módosításnak köszönhetően
az állampolgárok igényeihez igazodva a legforgalmasabb időszakokban
a lehető legtöbb ügyintéző állhat a rendelkezésükre, csökkentve ezáltal a
várakozási időt.

A Jászárokszálláson és Jászfényszarun működő kormányablakok ügyfélfogadási ideje tehát az alábbiak szerint alakul:
Hétfő: ............................ 07.00 – 17.00
Kedd: ............................ 08.00 – 16.30
Szerda: ........................... 08.00 – 16.30
Csütörtök: ..................... 08.00 – 18.00
Péntek: .......................... 08.00 – 15.00
A Jászberényben működő okmányiroda ügyfélfogadási ideje pedig a következő:
Hétfő: ............................ 08.00 – 18.00
Kedd: ............................ nincs ügyfélfogadás
Szerda: ........................... 08.00 – 16.00
Csütörtök: ..................... 13.00 – 16.00
Péntek: .......................... 08.00 – 12.00
A közelgő ünnepek alkalmából kívánok a magam és munkatársaim nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, békés, boldog új
esztendőt valamennyi kedves ügyfelünknek. Dr. Dobos Róbert hivatalvezető
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Változnak a helyi adók
A települési önkormányzatok egyik alapvető feladata a helyi közszolgáltatások biztosítása, melyeket a helyi sajátosságokhoz és
igényekhez igazítva szükséges ellátni. Ennek
nélkülözhetetlen eszköze a helyi közösségek
áldozatvállalása is. A települési önkormányzatok számára törvény teszi lehetővé a helyi
adók bevezetését. Új rendelkezése a fenti
törvénynek, hogy az önkormányzat olyan települési adókat is bevezethet, amelyeket más
törvény nem tilt. Települési adót bármely
adótárgyra megállapíthat az önkormányzat,
feltéve, hogy arra nem terjed ki törvényben
szabályozott közteher hatálya. A települési
adónak nem lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet, továbbá – e minőségére tekintettel – vállalkozó.
Jászfényszaru Város Önkormányzata
2015. január 1-től nem vezet be települési
adót.
A képviselő-testület 1996. január 1-től
vezette be a magánszemélyek kommunális
adóját a lakástulajdonokra vonatkozóan, bevezette a helyi iparűzési adót, 2004. január
1-től pedig az építményadót. A helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény rendelkezik a bevezetett adók mértékének felső határáról is.

A képviselő-testület a 2014. november 26-i
ülésén tárgyalta a tervezett adómérték emeléseket. A magánszemélyek kommunális
adójának mértéke évek óta nem került megemelésre, évente adótárgyanként 3.000 Ft-ot
kellett fizetniük az adózóknak. A képviselőtestület – szem előtt tartva a lakosság teherviselő képességét – méltányos döntést hozott az
adómérték 5.000 Ft-ra történő megemelésével, jóval elmaradva a törvény által meghatározott maximális adómértéktől, mely 2015.
évre vonatkozóan 28.624 Ft/adótárgy.
Az építményadó esetében településünkön
két adómérték működik. Az első övezetben
(ipari területek) érvényben lévő adómérték
2009. évtől került megállapításra, a második
övezetben jelenleg is az adónem bevezetésekor megállapított adómérték szerint történik
az adóztatás. A képviselő-testület döntése
alapján 2015. január 1-től az első övezetben
1.169 Ft/m2-ről 1.852 Ft/m2-re emelkedik
az adó mértéke, a második övezetben változatlanul 500 Ft/m2 marad.
A helyi iparűzési adó esetében az állandó
jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén
településünkön az adó mértéke 2011. évtől
az adóalap 1,4%. A képviselő-testület dönté-

se alapján 2015. január 1-től az adó mértéke
az adóalap 1,6%-a lesz, mely nem éri el a törvényben meghatározott maximális adómértéket, mely az adóalap 2%-a.
Az adóügyi rendeletek megtekinthetők a városi honlap (www.jaszfenyszaru.hu) Városháza/Közérdekű adatok/Rendeletek menüpontjában. Az érintett adózókat az adóügyintézők
levélben tájékoztatni fogják a 2015. évre fizetendő adókról. Felmerülő kérdések esetén
munkatársaink hivatali ügyfélfogadási időben
(hétfőn és szerdán 8:00-12:00, 13:00-16:30
között, valamint pénteken 8:00-12:00 között) a Városháza földszintjén található Adóirodában állnak az adózók rendelkezésére.
További elérhetőségeink:
· helyi iparűzési adó ügyben:
Holló-Szabóné Görbe Éva:
06-57/520-113
· magánszemélyek kommunális adója
ügyben: Zsámbokiné Hamza Csilla:
06-57/520-124
· építményadó ügyben:
Karizs Evelin:
06-57/520-112
Önkormányzati Adóhatóság

Továbbra is a Samsung a megyei TOP 50 élén
2014. november 27-én Szolnokon a
megyeháza dísztermébe kaptak meghívást
Jász-Nagykun-Szolnok megye kiemelkedő
vállalkozásainak vezetői és a gazdaságfejlesztés kiemelkedő szereplőit jelentősen
támogató városi önkormányzatok polgármestereit.
Immár tizenkilencedik alkalommal mutatta be TOP 50 kiadványát az NAV Északalföldi Regionális Főigazgatósága és a JászNagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara. Az első három sorrendje
a tavalyihoz képest nem változott: idén is
a Samsung Electronics Magyar Zrt. zárt
a lista élén, mögötte az Electrolux Lehel
Hűtőgépgyár Kft. és a Jász-Plasztik Kft.
végzett.
682 milliárd forint – 2013-ban ennyi volt
a nettó árbevétele a Samsung Electronics
Zrt.-nek. Ezzel végzett az 50-es toplista élén.
Az első fagyasztóláda 1997-ben gördült le
az Electrolux szerelőszalagjáról. Árbevételük
mára elérte a 286 milliárd forintot, a cég ezzel
a lista második helyét foglalja el. A több autógyárnak, valamint híradástechnikai üzemnek
is műanyag alkatrészeket gyártó Jász-Plasztik
Kft. pedig a képzeletbeli dobogó 3. fokára
állhatott fel 65 milliárd forintos nettó árbevételével. Ez a három cég jelentősen hozzájárult
ahhoz, hogy a megye nettó árbevétele 2013ban is nőtt, elérte a 2.124 milliárd forintot. A
jászberényi és a szolnoki kistérség tölt be vezető szerepet a megye gazdaságában. Előbbiből 20, utóbbiból 23 vállalkozás került be az
50-es listába. Dr. Sziráki András azt mondta,
cél, hogy csökkentsék a kistérségek közötti
szakadékot. Ebbe az irányban pedig már van

előremozdulás, hiszen az 5 hátrányos helyzetű térségben 10 jelentős beruházás valósult
meg, jelentősen növelve a gazdasági potenciált. A megye húzóágazata a feldolgozóipar
– tette hozzá a kereskedelmi és iparkamara
elnöke. Az pedig gyakorlatilag már most

borítékolható, hogy az idei év végére is gyarapodást mutat a megyei statisztika, a nettó
árbevétel 2.300 milliárd forint körül alakul.
Forrás: http://www.szolnoktv.hu/
hirek/?article_hid=31012
Fotó: Dr. Voller Erika
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Nagyszabású fejlesztés az Ipari Parkban
2012 augusztusában pályázatot nyújtottunk
be az Ipari Park komplex fejlesztése céljából,
melyet Magyarország Kormánya kiemelt projektként nevesített, és jóváhagyta a benyújtott pályázat megvalósításának támogatását.
A projekt tartalma: infrastruktúrával ellátott
ipari terület kiépítése 12,34 ha területen, és
1634 m2 hasznos alapterületű Vállalkozói
Ház létesítése, melyben 6 db műhely, 15 db
iroda, sport- és rekreációs helyiségek, rendezvényteremként is használható étterem kerül
kialakításra, valamint befektetésösztönzés.
Az ÉAOP-1.1.1/C-12-k-2012-0001 azonosító számú, a „Jászfényszaru Ipari Park
komplex fejlesztése – I. ütem” című projekt megvalósítási időszaka 2013. július
1-jén elindult. Szolgáltatással kezdtünk,
azon belül a befektetésösztönzési feladatok ellátására irányuló tevékenységekkel. A
befektetésösztönzés célja a fejlesztéssel létrehozott területek eladásának, bérbeadásának
elősegítése, felgyorsítása, az Ipari Parkba

ződést 2014. január 31-én megkötöttük, a
munkaterületet átadtuk, az építési naplókat
megnyitottuk, az építkezés megkezdődött.
A külső infrastruktúra szerződés szerinti
befejezési határideje 2014. szeptember 30-a
volt, melyet a kivitelező tartani tudott. Elkészült az ivóvíz-, szennyvíz-, gázhálózat, a
térvilágítás.
Befejeződött az utak és tartozékainak, illetve a járdáknak a kivitelezése is. A műszaki
átadás-átvétel lezárult 2014. október 15-én,
a végszámlát a kivitelező benyújtotta. Az
áramellátásra az ÉMÁSZ-szal szerződést kötöttünk, saját transzformátor állomást létesítettünk.
A Vállalkozói Ház projektelem befejezési
határideje 2014. november 30-a volt. A kivitelező szerződés szerint készre jelentette a
szerződésben foglalt feladatok elvégzését, így
2014. november 29-én megkezdődött a műszaki átadás-átvétel folyamata, mely várhatóan e hónap végén ér véget.

mos, gépész, közmű, kerítés, térburkolat,
automata öntözőrendszer) komplett kivitelezésével. A kivitelező kiválasztására 9 cégnek
küldtünk ki ajánlatkérést, melyre 5 cég nyújtott be ajánlatot. Az ártárgyalásokat követően
a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó céggel (FK
Raszter Zrt. – 3533 Miskolc, Felsőszinva
u. 73.) kötöttünk feltételesen szerződést. A
feltételes szerződés oka az volt, hogy a keletkezett megtakarítás átcsoportosításához és a

betelepülő cégek számának növelése. Eszközei között a honlap fejlesztése, online média
megjelenés, nyomtatott média megjelenés,
kiállításon való részvétel, prospektus készítése
és rendezvényszervezés egyaránt megtalálható. Az építkezés kivitelezőjének kiválasztására
önkéntes közbeszerzési eljárást folytattunk le.
A hirdetmény 2013 szeptemberében került
közzétételre, 2 ajánlati részre vonatkozóan.
1. ajánlati rész: Vállalkozói Ház létesítése, 2.
ajánlati rész: Ipari Park infrastruktúra kialakítása. Ez év elején a közbeszerzési eljárást
eredményesen lezártuk. A nyertes ajánlattevő mindkét ajánlati rész tekintetében az
FK Raszter Zrt. (székhely: 3533 Miskolc,
Felsőszinva u. 73.) lett, a vállalkozási szer-

A vállalkozói szerződés megkötését követően az építési költségek költségsoron jelentős
megtakarításunk keletkezett. A képviselő-testület és az Irányító Hatóság jóváhagyásával
még megépítünk egy multifunkciós épületet
a projekt keretén belül a 05/168. hrsz.-on (a
Vállalkozói Ház mellett). A közel 500 nm
alapterületű földszintes épület a tervek szerint igény esetén 2 részre osztható lesz. Az
alaprajzi elrendezése és kialakítása lehetővé
teszi, hogy többféle funkciónak is megfeleljen, pl. bemutatóterem, rendezvény, képzés.
A kivitelezés a kiviteli tervdokumentációban
foglaltak szerint valósul meg, a földszintes
épület és a szociális helyiségek, valamint a
hozzá tartozó kiegészítő munkák (elektro-

projekt határidejének meghosszabbításához
az Irányító Hatóságnak hozzá kellett járulnia.
A hozzájárulást megkaptuk az Irányító Hatóságtól a multifunkciós csarnok megvalósításához és a projekt határidejének meghosszabbításához. Tehát a szerződés hatályba lépett, a
csarnok kivitelezése megkezdődött.
A határidő hosszabbítás eredményeképpen
a projekt befejezési határideje 2015. II. negyedévére módosult. A projekt összköltsége
így – 1.130.000.000 Ft, melyből a projekt
terhére 897 millió Ft-ot tudunk elszámolni
448 millió Ft uniós támogatás mellett.
Mészáros Anita
projektmenedzser
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
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A JIC Kft. részt vett a Property Investment Fórumon
A 10. évfordulóját ünneplő rendezvény
idén is felvonultatta a hazai ingatlanos szakma meghatározó szereplőit. 2014. november
25-én a Property Investment Fórum délelőtti
részében a régió és Magyarország legfontosabb befektetői, fejlesztői, bankárai, tanácsadói vitatták meg a magyar és a közép-kelet
európai régió ingatlanpiaci aktualitásait.
Délután pedig az elmúlt években megszokott
módon, több szekcióban elemezték a szakemberek egy-egy részpiac kérdéseit.

A kiállításon való megjelenés az ÉAOP1.1.1/C-12-k-2012-0001 azonosító számú, a
„Jászfényszaru Ipari Park komplex fejlesztése
– I. ütem” című projekt keretében valósult
meg.
Bazsó Diána
marketing munkatárs
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

Sajtóközlemény

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
a Társadalmi Megújulás Operatív program
Kulturális intézmények részvétele a tanórán
kívüli nevelési feladatok ellátásában c. pályázati felhívásához pályázatot nyújtott be,
és nyertesként bonyolított le „Hagyomány
és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán
túl – tanórán kívüli kulturális kapcsolatok
Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság
jegyében” címmel.
A projekt azonosítószáma:
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0499.
A projekt időtartama:
2014. 01. 01. – 2014. 12. 31.
A támogatás összege:
17 573 987 Ft;
a támogatás intenzitása 100%.
A projekt a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság, mint kulturális civil szervezet, a
jászsági és a megyehatáron túli oktatási, nevelési intézmények együttműködését, hosszú

távú partnerség kiépítését célozta meg. Négy
településről – Boldog, Jászágó, Jászfényszaru,
Pusztamonostor – nyolc intézmény bevonásával elsősorban a kulturális örökség kutatása, a hagyományok őrzése és a fenntartható
megoldások megismertetésén át mélyítette
a gyermekek kompetencia alapú, kreatív,
gyakorlatorientált tudását, biztosította az
egyenlő hozzáférést és értékteremtő módon
gazdagította a tanórán kívüli szabadidős tevékenységeket.
A projekt az alapfokú oktatás - négy óvoda
és négy általános iskola - szereplői részére biztosított gazdag interaktív programot, amely a
hatékony együttműködést, az egymástól való
tanulást is erősítette.
A népfőiskolai társaság 1993 óta számos
programon keresztül tevékenyen bekapcsolódott az oktatásba, biztosítva a szabadidő
hasznos eltöltését, a közösségépítést.
A projekt keretében megvalósított foglalkozási formák és a tevékenységek száma:
Havi szakkör – 2 (helytörténeti kutató, háztartási); heti szakkör – 4 (matematika alsó és
felső, drámajáték a hagyományok erősítése
érdekében, élmény legyen a tanulás – angol
nyelvi).
Tehetséggondozás – 1 (magyar, matematika, angol, hon- és népismeret). Témanap,
témahét – 52 (évszakokhoz, hagyományokhoz, ünnepkörökhöz kötődő interaktív

programok és szakmai kirándulások minden
intézményben. Továbbá táborok, mint a Hagyomány és újszerűség nyári alkotó tábor, Pegazus tábor és Apáról fiúra hagyományőrző
kézműves tábor).
Versenyek, vetélkedők – 20 (gyermek hagyományőrzők, vers- mesemondó, környezetvédelem – „Kislábnyom” fenntartható
megoldások, pályaválasztási, természettudós,
egészségügyi).
A projektben vállalt indikátorok: tanórai
foglalkozásokon részt vevő tanulók száma 73
fő, nem formális tanulási alkalmak résztvevőinek száma 495 fő, nem formális tanulási
alkalmak résztvevőinek száma a fenntartási
időszakban 225 fő.
A projekt az Európai Unió támogatásával és
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
A projektről információk a www.
bedekovich.hu weblapon, a települések honlapjain, az intézmények közösségi oldalain
láthatóak.
Kapcsolat: Kovács Béla projektvezető; Tel:
30-579-0164; e-mail: info@bedekovich.hu
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„Ha az ember gondolkodásmódja változik,
megváltozik a ráépülő struktúra is”
Nagysikerű előadással zárult a hagyományos Erzsébet-napi rendezvénysorozat a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban. A Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet meghívására vendégünk volt
dr. Baritz Sarolta Laura domonkos rendi nővér, közgazdász.
Már a bejáratnál kíváncsi szemek követték a fehér „habitusban” érkező Laura nővért, aki kedves, közvetlen modorával megnyerte az érdeklődőket. Előadására elkísérte Fóris Ferenc nagyvállalati vezető is, aki
Laura nővér szavait saját tapasztalataival egészítette ki. Mindketten a
Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban elnevezésű csoport tagjai.
Az előadás bevezetőjében két világ bemutatására került sor, a haszonközpontú világ a jót a szubjektív, haszonelvű, hedonista módon határozza meg, míg az értékközpontú világban a jó objektív és célratörő.
A haszonközpontú világban a hatalom és a birtoklás számít, az értékközpontúban a jóra való cselekvési képesség.
Laura nővér a keresztény közgazdaságtan elkötelezett képviselője, korábban maga is sikeres üzletasszony volt, és ezért is különösen
fontosnak tarja tisztázni, hogy az üzlet az ő felfogásában több, mint
profit, a pénz ebben az esetben eszköz, amellyel a közjót szolgálhatjuk,
segíthetünk másoknak.
Ne csak a részvényekbe fektessünk be, hanem az erkölcsbe is, téved,
aki azt hiszi, hogy ez ráfizetés! Az etikus üzleti magatartás hosszabb
távon anyagilag is megtérül. A mai magyar társadalmat érintő gondok
mélyen gyökereznek, és nagyon sok esetben az erkölcs a probléma.
Sajnálatos - fejtette ki Fóris Ferenc -, hogy a gyakorló hívő emberek
sem nagyon ismerik az Egyház tanítását, a pápai enciklikákat, dokumentumokat, pedig azok nagyon mélyen foglalkoznak ezekkel a témákkal.
A szociális tanítás legfőbb tézisei kiemelten foglalkoznak például az
igazságosság elvével, az igazságos elosztás és a munkabér kérdésével, de
ugyanilyen fontos terület a javak egyetemes rendeltetésének elve, az
adományozás kérdése, vagy a természet önértékének elve.
Ha azt mondjuk, hogy a hasznos javak szolgálják az erkölcsi javakat,
akkor a gazdaság szolgálja az értékeket, a felette álló nem materiális
értékeket, az erényeket, a mértékletességet, a szolidaritást, az együtt-

Dr. Baritz Sarolta Laura. Fotó: Pető István
működést, a jóakaratot. Ha úgy tekintjük, hogy a gazdaság egyfajta
szolgáló, akkor nem ítélhetjük el sem az üzletet, sem a profitot, mivel
a profit eszköz, a hasznos, anyagi javak pedig szolgálnak, a profit is kell
ahhoz, hogy a gazdaság működjön.
A ruhát meg kell varrni, a cipőt el kell készíteni, de ha nem azt
nézzük, mennyi hasznot tudunk maximalizálni rajta, hanem azt, hogyan tudjuk az ember javát szolgálni vele, tehát a közjót, akkor már az
egésznek más szemlélete van.
Mi azt mondjuk, a gazdaság célja nem a profitmaximalizálás, hanem
a közjó. MI ebben a szemléletben mozgunk.
Az est befejezéseképpen mindketten azt javasolták a résztvevőknek,
hogy az alábbi kérdéseket tisztázzák magukban: Hol az én felelősségem határa? Kikkel vállalok felelősséget? Mit és mennyit vásárolok?
Hol tartom a pénzem?
Emlékezetes és tanulságos este volt.
Nagyné Kiss Mária

Zenei gyűjtemény a városi könyvtárban – Ocskó Magdolna hagyatéka
Gyűlt már saját könyvtáram is.
Előbb fióknyi volt, majd az asztalra nőtt,
szétáradt s polcokra kérezkedett. (...)
Szívemben élt,
ami tetszett, mégis jó volt magam
mellett tudnom, látnom minduntalan
a sok nagyszerűséget, ami az
agyam építgette, a sugaras,
nagy, belső birodalmat.
(Szabó Lőrinc: Tücsökzene)
A városi könyvtár nyár végén egy nagyon szép gesztus keretében
megkapta Ocskó Magdolna zenetanárnő könyvtárát. A gordonkaművész 2012 őszén tragikus körülmények között hunyt el. Tehetsége és
különleges élete hirtelen szakadt félbe. Érdeklődése rendkívül sokrétű
volt, könyvgyűjteménye bizonyította legjobban ezt. Példás rend uralkodott a piciny lakás könyvespolcain, témakörönként rendszerezve
várták a kötetek, hogy kézbe kerüljenek. Átgondoltan, lélekből építette Ocskó Magdolna a könyvtárát.
Az egyik polcon gyermekkori könyveit őrizte, a másikon a repüléshez kapcsolódó köteteket. Egy egész vitrin hitbeli kérdéseit tárta
elénk, egy másik a nagyvilágba tett utazásait vette sorra, álmokat és
megvalósult utakat. A legtöbb könyv természetesen munkájához vagy
sokkal inkább hivatásához kapcsolódott: minden zenei irányzat érdekelte (opera, operett, jazz, cigányzene, rock). Óriási cd-gyűjteménnyel
is rendelkezett, amit szintén a könyvtár őriz.
Egyszerre volt szomorú és megható kézbe venni ezeket a könyveket.
Mi nem ismertük személyesen Ocskó Magdolnát, de mégis, ahogy

átnéztük ezeket a dobozokat be és kipakoláskor, tudtuk, egy rokonlélekkel van dolgunk, aki szerette az életet, a hivatását és a könyveit.
Zenei témájú könyveiből egy kisebb gyűjteményt hoztunk létre az
olvasóteremben. A többi kötet pedig 2014 októberétől megtalálható a
szabadpolcokon és természetesen kölcsönözhető.
Köszönjük Ocskó Magdolna édesanyjának, hogy a városi könyvtárnak ajándékozta ezt a nagyon komoly gyűjteményt, ami kiegészíti és
gazdagítja a mi állományunkat.
Nagy Ildikó és Bujdosó Katalin könyvtárosok · Fotó: Internet
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Jászsági évkönyv – 2014
Jászberényben november 27-én a Városi
Könyvtár tanácstermében nagyszámú érdeklődő előtt mutatták be a sajtó képviselőinek sorrendben a huszonkettedik Jászsági Évkönyv 2014. évi számát.
A Jászsági Évkönyv 1993. évi első számának
előszavában Pethő László felelős szerkesztő a
következőket írta: „Évkönyvünk követi a regionalitás alapelvét, ami annyit jelent, hogy
minden jászsági vonatkozású, arra érdemesnek
tartott anyagot szeretnénk közreadni. Hasonlóképpen törekedni akarunk egyfajta univerzalitásra, miszerint minden szakma írástudó
reprezentánsainak teret adunk…”

Az elmúlt 21 év után e célok a 2014. évi
évkönyvre is igazak, azzal a többlettel, hogy
az induló kötet 24 szerző írásban foglalt gondolatával 212 oldalon jelent meg, az idei kiadványban 56 szerző írása 430 oldalt töltött
meg. A mennyiségen túl az évek múlásával a
szerkesztés, a témakörök bűvölése a minőség
javulásával is együtt járt.
Az 56 szerző közül négy kötődik Jászfényszaruhoz. Bujdosó Katalin és Nagy Ildikó
könyvtárosok állították össze az évkönyv
végén szereplő Krónika fejezetben 2013
júniusától 2014 júniusáig a település fontosabb eseményeinek hivatkozással ellátott
jegyzékét. Farkas Kristóf Vince muzeológus
a jászjákóhalmi Fodor István Ferenc helytörténeti kutató társszerzővel az I. világháborús
emlékművek a Jászságban című tanulmányt
jegyzik. Az Örökségünk fejezetben szemé-

lyem által jegyzett Egy nem mindennapi
túléléstörténet címet viselő írás dr. Kuti (Kőnig) György életútjának érdekesebb és Fényszaruhoz kötődő részeit villantja fel az olvasó
előtt. Az írást a helyi lap ANNO fejezetében
sorozatként sok képpel leközöljük.
A könyv 43 írásából a számomra legérdekesebbekre szeretném felhívni a leendő
olvasók figyelmét. A Művészet fejezetben a
táncot Mihályi Gábor, az építészetet Sáros
László tollából ismerhetjük meg. A História
két írása keltette fel érdeklődésemet: egy régmúlt, Cseh Dániel: Jászberény politikai élete
a dualizmus első évtizedében (1867-1876) és
egy a közelmúlt történetéből, Sebők Balázs:
Acélszürke egyenruhák alkonya a Jászságban.
A könyvben a centenárium kapcsán „A
nagy háború emlékezete” címmel új fejezet
került, melyben olvashatjuk a már említett
Farkas - Fodor szerzőpáros írását, de a Fényszarun tanított Kissné Szántai Sarolta: Család
és gazdaság – Szemelvények nagyapánk háborúból küldött leveleiből című írását is jó
szívvel ajánlom.
A gazdaság rovatban Buschmann Éva (aki
egyben a könyv tördelőszerkesztője) interjút
készített Gönczy Sándorral, az Electrolux
2011-től kinevezett igazgatójával. Az írás
címe is sokatmondó „A jászberényi gyár
fontos bázisa marad az Electroluxnak”. Kármán Antal TOP 10 Jászság (2013) írásából
megtudjuk az előző évvel megegyező megyei
be
vételi rangsort: a Samsung Electronics
ár
Magyar Zrt. Jászfényszaru 682.265 (M Ft),
az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. Jászberény 286.800 (M Ft) és a Jász-Plasztik Kft.
Jászberény 65.067 (M Ft) vezetik.
A Kitekintés írásai közül Csomor Józsefné
ny. tanárnő Hajósélmények nagy vizekről
Fabriczius Imrével folytatott interjúját emelném ki. Az Örökségünk fejezetben található
a legtöbb, 11 írás, valamennyi érdekes témát
dolgoz fel.
A Környezet és természet mindkét írása érdekes, de számomra a legérdekesebb az 1868.
évi földrengés. A Jász-Kúnság című hetilapban megjelent hírek feldolgozásából ismerjük
meg a minden idők legnagyobb jászsági földrengése okozta körülményeket, károkat.
A Mi újság Fényszarun? olvasói közül, aki
szeretné az évkönyvet megvásárolni, az megteheti 1500 Ft-os áron Jászberényben a főtéren a LÍRA könyvesboltban, vagy a helyi JászTakarészövetkezet Kirendeltségén Hangosiné
Réz Máriánál megrendelheti.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

Búcsúzás
Az Idősek Otthona lakói és dolgozói fájó szívvel búcsúznak lakónktól, Peczuk Imrénétől,
aki 88. életévében elhalálozott. Sajnos kevés időt töltött nálunk, mert a jászberényi kórházból
már betegen érkezett. Dolgos és küzdelmes élete az utolsó pillanatáig elkísérte. Részvétünket
fejezzük ki a hozzátartozóknak.

Szerkesztőségi fogadóóra…
…legközelebb 2015. január 2-án 9–11 óráig a művelődés ház földszinti termében.
Telefon: +36-30/3488-935

Ajándékozza
karácsonyra
Gyenge Péter: ANDRIS
kisregényét!

A kiadvány 600 Ft-os áron a Jász-Takarék
szövetkezet helyi kirendeltségén (Szabadság
út 1., Hangosiné Réz Mária), a Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár részlegén (Szent
István út 1.) és Baranyi Józsefné Nellinél
(Szabadság út 102.) megvásárolható.
Tóth Tibor

Jótékonysági bál
Szeretettel meghívjuk
Önt és Kedves Családját
a Jászfényszarui
IV. Béla Általános Iskola javára szervezett

jótékonysági bálba,

melyet 2015. január 31-én szombaton
19 órától tartunk
a Petőfi Sándor Művelődési Házban.
A műsort
az általános iskola tanulói adják.
Belépőjegy ára: 3.500 Ft
Támogatói jegy: 2.000 Ft
Jegyek kaphatók: „Nagyiskola”
Zene:
Jáger János
és barátai
Vacsora:
Vágó Bt.
Tombola
felajánlásaikat
köszönettel
fogadjuk!
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ANNO – Egy nem mindennapi túléléstörténet – I.
Hetven éve történt a holokauszt. A
jászfényszarui zsidó származású lakosok
közül kevesen éltél túl Auschwitzot. Emléküket, nevüket a Szent Imre temetőben
levő Zsidó áldozatok emlékműve őrzi az
utókor számára. Különös körülmények
között megmenekült Kőnig (Kuti) György
életútja részévé vált Jászfényszaru XX. századi történelmének. Igazi lokálpatrióta
volt, 39 évig képviselte településünket a
Szolnok megyei tanácsban. 20 éve nincs
már közöttünk, augusztus 19-én posztumusz Jászfényszaru Díszpolgári címben
részesült, melyet gyermekei vettek át.
A Jászsági évkönyv 2014. évi számában
12 oldalon a család által elmondottakra és
korabeli iratokra, újságcikkekre támaszkodva – az évkönyv szerkesztőjének felkérésre – írtam meg rövid, Fényszaruval kapcsolatos életútját, melyet folytatásokban
közlünk le a helyi újság hasábjain.
Gyermek- és ifjúkor
Kőnig György családja a szegényebb zsidó kereskedőcsaládok közé tartozott. Kőnig
György 1921. szeptember 2-án Szentlőrinckátán született. Szülei Kőnig Mihály (18881930) és Blau Mária (1900-1944).

Kőnig György édesapja Kőnig Mihály
Kőnig György édesanyja, Blau Mária
Dózsa György úti házuk udvar felőli részén
Az utcafrontra nyílt a rőfös méteráru üzlet,
az udvarban befelé hosszú épületrész volt a
lakó és gazdasági épület.
Kőnig György gyermekkora sem volt felhőtlen. 10 évesen, 1930. december 10-én
elveszítette édesapját, aki 42 évesen hunyt el.
Édesapja után egy 4 és egy 10 éves fiúgyermek maradt árván.
Édesanyját, Blau Máriát 1936-ban feleségül
vette a volt férj nővérének, König Jolánnak
és annak férjének, Kőnig Vilmosnak István
nevű gyermeke. A nyolc évvel fiatalabb férjjel
kötött hazásság zsidó szokás szerint azt a célt
szolgálta, hogy a vagyon családon belül maradjon. A fiatal kamasz nehezen fogadta el új
(folytatás a 10. oldalon)
nevelőapját.

A három jó barát 5.-es gimnáziumi tanulóként
Balról jobbra haladva Weinberger Imre
(évfolyamtárs), Kőnig György, Bontus Gyula
(az 1926-ban a kaszinót megépíttető
Bontus Gyula fia)

Kőnig György 20 évesen
Testvére, Kőnig Sándor már Jászfényszarun
született 1926. április 5-én. A család minden
bizonnyal 1921 és 1926 között települt át a
szomszédos községből Jászfényszarura. Kőnig (Kuti) György visszaemlékezésében több
esetben szülőhelyeként Jászfényszarut említette, hiszen kisgyermekként már emlékképei
csak ide kötődtek. A család Jászfényszarura
költözésében biztosan szerepet játszott, hogy
a közeli rokonság, Kőnig Vilmos (18781944) és felesége, Kőnig Vilmosné született
Kőnig Jolán (1882-1944) Jászfényszarun éltek. Ők már Jászfényszarun születtek. Kőnig
Vilmosné édesanyja, Hirchler Julianna Kőnig
Györgynek apai nagymamája volt. Szintén
kereskedéssel foglalkoztak, és már az 1860-as
években itt éltek.
Kőnig Mihály családjával a főtéren, a Régi
Kaszinó étteremmel szemben, a mai Dózsa
György út elején lévő házban élt.

Balról jobbra álló sor: a nyakkendős férfi ismeretlen, a mellette lévő futballista úgyszintén,
Palkovits Béla, Pénzes Miklós tanító, valószínű edző, Oldal Károly, ismeretlen futballista,
Czeglédi Pál, a JSE táblát fogó személy Wágner Miklós. A guggoló sor: Török Imre, Varga György.
Ülő sor: Barna Sándor, Kőnig György, Szűcs Imre.
A személyek azonosításában segítségemre volt Kiss Józsefné Lajkó Mária és Zsámboki László.
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ANNO
Egy nem mindennapi
túléléstörténet – I.
(folytatás a 9. oldalról)
Jászfényszarun a többségében katolikus vallású és a kis létszámú izraelita vallású emberek jól megértették egymást. A templom és az
imaház is közel volt egymáshoz. A kereskedők
többsége, de az egyes szolgáltatásokat végzők
közül is többen zsidó származásúak voltak.
Lédig Lajos közel ötven évig gyógyított a községben, de a gyógyszerész is izraelita volt.
Édesapámtól, Tóth Sándor (1912-1978)
kovácsmestertől többször hallottam gyermekként ezeket az elismerő szavakat: „Ha
Goldman nem adott volna hitelbe vasanyagot és kovácsszenet, becsukhattam volna a
műhelyt.” Akkortájt az volt a szokás, hogy a
mester egész évben fizetség nélkül dolgozott,
a gazda az új termésből január első hetében
fizette ki az előző évi munkálatok számláját.
A fiatalok és az idősebbek különböző közösségekben együtt tevékenykedtek.
Így volt ez Kőnig György esetében is. Már
tizenévesen rúgta a labdát, de a kultúra is
érdekelte. A jóvágású és kiállású, énekelni is
tudó fiatalember mindig kelendő volt a színkörök által előadott zenés színdarabokhoz.
Igazi közösségi fiatal volt a harmincas évek
közepétől.
Jó képességű volt, taníttatták. A négy polgárit elvégezte, azonban a szülők szerény
anyagi helyzete és származása miatt ekkor
már diploma megszerzésére nem gondolhatott. Budapesten felső kereskedelmi iskolába
íratták be, melynek két osztályát elvégezte,
de tanulmányait nem tudta folytatni, mert
kizárták.
Pesti rokonai révén kapcsolatba került az
illegális kommunista párt ifjúsági szervezetével, a KIMSZ-szel (Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetsége). A sejt
(csoport) lebukott, és őt 1937-ben az ország
összes középiskolájából kizárták, sőt kitiltották a fővárosból is. Hazajött Jászfényszarura,
és kereskedősegéd lett.
Az egyre nyomasztóbb országos politikai
helyzet, a sorozatos zsidótörvények hatása, a
II. világháború kitörése vidéken még a kisebb
közösségekben elviselhetőbb volt, az emberek
ismerték egymást, és ha igazságtalanságot tapasztaltak, amíg tehették, a bántott oldalára
álltak, segítették. Így volt ez Jászfényszarun
is. 1941-ben a Festő közi Zagyva-hídon túl
balra, közvetlenül a gát mellett, a Kiserdő
helyén lévő focipályán bajnoki mérkőzésre sorakoztak fel a csapatok. A helyi csapat
kapusa már évek óta Kőnig György volt. A
pálya széléről egy községházi tisztviselő, aki
a Levente egylet helyi vezetője is volt, bekiabálta, hogy az izraelita távozzon, mert amíg
a pályán van, addig a meccset elkezdeni nem
lehet. Síri csend lett, és néhány másodperc
után az egész csapat egy emberként levonult
a pályáról, a mérkőzés elmaradt.
Írta és a sorozatot gondozza:
Tóth Tibor
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Jász baráti társaságok vezetőinek
X. Jubileumi fóruma Jászberényben
A jászsági települések baráti társaságai,
egyesületei vezetőinek X. jubileumi fórumának megszervezését 2014. október 11-ére a
Jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület
vállalta magára. A találkozóhoz méltóbb
helyszínt nem választhattak a rendezők, mint
a Rákóczi út 40. szám alatti Szikra Galériát.
A házigazda Bolla János egyesületi elnök,
valamint Magyar Aliz, a JÁKÓB (Jászjákóhalmáról Elszármazottak Baráti Társasága)
vezetője, a fórum létrehozásának kezdeményezője, koordinátora méltó és gazdag programot hozott össze a jubileumra.
Több mint 10 év szünet után a X. fórum
tiszteletére meghirdetésre került a „Szülőföldünk a Jászság” vetélkedő, amelyen a Jászság
18 iskolájából 16-ból 25 csapattal vettek
részt. Több mint 75 gyerek ismerkedett meg
a szűkebb és tágabb szülőföldjével. A szervező
munkát segítette, támogatta 25 pedagógus,
iskolaigazgató, polgármester, tehát több mint
160 embert mozgatott meg a fórum előtti
2-3 hét. Ennek megszervezése igazán komoly
munkát igényelt, és ezt vállalta fel Bolla János
és Magyar Aliz a X. Fórum szervezésének előkészítése során.
A fórum résztvevőit megtisztelte dr. Szabó
Tamás Jászberény polgármestere és Borbás
Ferenc regnáló jászkapitány is.
Magyar Aliz összegezte a tízéves munka
tapasztalatait, eredményeit. Megállapította:
„Az a célkitűzésünk, hogy közös programokat szervezünk, néhány település baráti
társaságánál nagyon jól sikerült. A fórum
egyik eredménye, hogy szorosabb kapcsolatokat alakított ki a települések között, és
több baráti kapcsolat is szövődött a települések, baráti közösségek vezetői, tagjai között, emellett rengeteg tapasztalatot adtunk
át egymásnak, és a jó kezdeményezéseket
átvettük egymástól. Mindenképpen el kell
mondanom, hogy a fényszarui Tanítók emlékműve olyan hatással volt ránk, hogy azóta
már több település megemlékezett elhunyt
tanítóiról. Ugyancsak sok jó ötletet vettünk
át a boldogházi elszármazottaktól, hogy csak

a tanyakutatást, a tanyasi iskolák felkutatását,
a kitelepítettekről írt könyvet említsem. A tíz
év eredményei közül föltétlenül kiemelendő a
baráti társaságok közreműködésével, de Tóth
Tibor energikus munkájának köszönhetően
megjelent „Jászsági lokálpatrióta közösségek
tevékenysége” című könyv, amelyben 19 közösség mutatkozhatott be.
Ugyancsak kiemelném a fórum emlékére
Jászágón közösen ültetett fát, amely jelképezi
a jász települések összetartását.”
Tíz órától jólesett a városnéző séta, a Kapitánykert érintésével a 13 Aradi vértanú emlékfasoron át a Ferences templom és kolostor műemléképülethez vezetett az utunk. A
szociális intézet igazgatója, Deme Katalin és a
templom kántora, Sinka Menyhért vállalta fel
az idegenvezető szerepét. Többségünk először
csodálhatta meg a kolostor ódon, de a funkcióhoz igazított épületét. Az orgonakarzaton
megpihenve gyönyörködtünk az orgonamuzsika és a templombelső szépségében. Végül
a csigalépcsőn lejutva közelebbről nézhettük
meg az egyházi különleges alkotásokat.
A finom közös ebéd elfogyasztása után a
galéria emeleti helyiségében Szabó Szabolcs
(1927-2003) jászjákóhalmai születésű grafikus, rajzfilmrendező, a Vízipók – csodapók
alkotója kiállításának megnyitójára került
sor, a hagyaték nagy részét a JÁKÓB kezeli.
A kiállítást Czuk Ferenc Podmaniczky-díjas
festő-restaurátor nyitotta meg.
A találkozó plénuma előtt adták át a „Szülőföldünk a Jászság” általános iskolai vetélkedő
első három helyezettjének díját, köztük a III.
helyezésért járó elismerést a fényszarui csapatot képviselő Borbély Viktóriának, felkészítő
tanáruk Kotánné Kovács Tímea kíséretében.
Végül a Szikra Galéria földszinti négy termében lévő Jászsági festők gyűjteményes kiállítása varázsolta el a résztvevőket, egy-egy festményről Szikra István tulajdonos, műgyűjtő
mondta el az érdekességeket.
Barátként és viszontlátással búcsúztunk
egymástól az igen jól sikerült nap végén.
Tóth Tibor

A jászfényszarui FÉBE-küldöttség a fórumon. Fotó: Banka Csaba
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Év végi visszatekintés az Idősek Otthonában
Elmúlt egy év, és megint itt állunk a karácsony küszöbén. Az
Idősek Otthonában megpróbáljuk a karácsonyi ünnepek hangulatát megidézni.
Foglalkozások keretein belül karácsonyi díszeket készítünk,
feldíszítjuk a karácsonyfát és az otthont. Betlehemezni várjuk az óvodásokat, mely rendezvénynek már hagyománya van, minden évben
meglátogatnak bennünket. Kézzel készített ajándékkal, szörppel és
édességekkel viszonozzuk ezt nekik.
Az ünnepek előtt szentmisét tart nálunk Kiss Gábor esperes plébános, mely segít lelkileg ráhangolódni a karácsony üzenetére.
Az ünnepi alkalomhoz való vacsorát készítünk idős lakóink számára,
verssel, felolvasással, köszöntővel teremtjük meg a bensőséges hangulatot, utána zenével, énekkel, tánccal folytatódik a műsor.
Meglátogat bennünket advent idején a Szentcsalád és a Városi Énekkar is. Az otthon dolgozói megtesznek mindent annak érdekében,
hogy meghitt, családias légkört teremtsenek, leginkább azok számára,
akik nem tudják a karácsonyt szeretteik körében tölteni.
Év vége felé számot vetünk az eltelt évvel, és átgondoljuk az elmúlt
időben végzett munkánkat.
Amellett, hogy a mindennapokban végezzük segítő hivatásunkat,
beteget ápolunk, hospice ellátást nyújtunk, lelki gondozást végzünk
stb., sok plusz feladatot is ellátunk.
Több pályázatban is részt vettünk (könyvtárosi pályázatban foglalkozások keretein belül, házi betegápoló képzésben éppúgy, mint előadó
vagy gyakorlati helyet adó intézmény, teaházi pályázatban pedig szociális munkásként).
A „Segítő kezek” program szakmai irányításában, útmutatásában,
koordinálásában működtünk közre.
Jelzőrendszeri hálózat feltérképezésében, bekötésében, működtetésében kaptunk feladatot. Sikerült hatvannégy jelzőrendszeri készüléket a
projekt iroda irányításával kiépíteni idős lakosaink részére.
Gyakran plusz feladatot kaptak gondozónőink is. Önkormányzati
intézmények részére függönyöket, asztalterítőket, ágyneműhuzatokat
mostak, vasaltak.
Dolgozóink segítőként közreműködtek egészségmegőrző szűréseken
(vércukormérés, vérnyomásmérés stb.).
Különböző ünnepségeket is szerveztünk idős bentlakóink számára,
ilyen volt a húsvéti ünnepség, idősek napja, karácsonyi vacsora, bográcsozás stb., amely szintén plusz feladat, mivel ezek nem igazán igazodnak a munkaidőnk végéhez.
Különböző segélycsomagok megigénylése, megszervezése, kiosztása
a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat feladata, ami gyakran estébe
nyúló. A véradó napok lebonyolításában aktívan szerepet vállaltunk,
teát főztünk, toboroztunk.
A már hagyományként tartott év végi hetvenöt éven felüli lakosság
megajándékozásának előkészületeiben is részt vállaltunk, házi gondozónőink járták körbe a várost, és végezték az adatgyűjtést. Bizony az ő
feladatuk sem fejeződik be a munkaidő végével, gyakran kérnek segítséget tőlük hétvégén is.
Jelenleg még most készülünk Jászberény városa által nyert pályázat
keretein belül időseink részre egy egészségmegőrző programra.
Így visszatekintve részben elégedettek vagyunk, hiszen sok minden
történt az idei évben, de szomorúság is eltölt bennünket, ugyanis a mi
hívatásunk nem látványos, sajnos mindig ugyanaz a vége.
Nap mint nap találkozunk a halállal, vagy annak a „leheletével”, bizony egyszerű emberként nagyon nehéz lelkileg ezzel megküzdeni, ott
van a mindennapi életünkben, és nem mindig sikerül ezt a munkahelyen belül hagyni.
Ritkán van sikerélményük az ebben a hivatásban dolgozó munkatársaknak, ezért vágynánk néha egy elismerő, jó szóra, visszaigazolásra, hogy nem hiába tesszük munkánkat, hivatásunkat. Reménykedve
nézünk a következő év elé, talán a „mi fánk is meghozza gyümölcsét”.
Mindenkinek kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánnak az
Idősek Otthona dolgozói és lakói.
Kép és szöveg: Fricz Erzsébet

Névnapi köszöntés

Hétköznapjaink

Karácsonyi készülődés
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Újabb sakksikerek
Szadai sakkversenyek
Nyers Lili
II. korcsoportban
2. helyezett
Kovács Lilla
III. korcsoportban
1. helyezett
Nyers Dániel
III. korcsoportban
3. helyezett lett.
December 6-án
a Pest megyei nyílt országos Karácsonyi egyéni sakkversenyen:
Kiss Gergely
I. korcsoportban
4. helyezett
Nyers Lili
II. korcsoportban
1. helyezett
Kovács Lilla
III. korcsoportban
1. helyezett
Nyers Dániel
III. korcsoportban
2. helyezett lett.

A 2014-es év utolsó sakkversenyeit Szadán rendezték meg, ahol minden alkalommal négy sakkozó képviselte Jászfényszarut. Összesen 9
érmet hoztak el (5 aranyat, 3 ezüstöt és 1 bronzot).
November 15-én a Pest megyei országos sakkversenyen:
Kiss Gergely
I. korcsoportban
5. helyezett
Nyers Lili
II. korcsoportban
1. helyezett
Kovács Lilla
III. korcsoportban
1. helyezett
Nyers Dániel
III. korcsoportban
2. helyezett lett.
November 29-én
a Pest megyei nyílt országos Mikulás egyéni sakkversenyen:
Kiss Gergely
I. korcsoportban
7. helyezett

Érmekben gazdag évet zártak a sakkozó gyerekeink, akikre büszkék
vagyunk.
Köszönet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jászberényi
Tankerületének és Jászfényszaru Város Önkormányzatának, hogy
támogatják a sakkot, így a gyermekek részt vehetnek több sakkversenyen, ahol jó hírnevet szereznek az iskolánknak és városunknak
egyaránt.
Köszönet Muhari István edzőnek, aki nem kis türelemmel és kitartással tanítja a diákoknak a sakkot.
Köszönet a gyerekeknek, akik a szabadidejüket feláldozva készülnek
a versenyekre, és ott szép eredményeket érnek el.
Köszönet még a szülőknek is, mert biztosítják a versenyeken való
részvétel feltételeit.
Jövőre újabb versenyekre készülnek a sakkozók. Januárban Szadán
országos csapat sakkversenyt rendeznek, ami nagyon jó felkészülés lesz
a megyei diákolimpiára. Boldog és sikerekben gazdag új évet kívánunk
mindenkinek!

Jászfényszarui ifjúsági sakkozóink
nemzetközi versenyen vettek részt Jászberényben

2014. 11. 22-én Jászberényben nemzetközi sakkversenyt rendeztek, ami egyben a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Nyílt Ifjúsági Sakk
Grand Prix versenysorozat 3. állomása is volt.
A versenyen kb. 100 versenyző vett részt. Szerb, román és magyar
nemzetiségűek. Jászfényszarut 12 sakkozó gyermek képviselte.
I. korcsoport:
Rácz Ádám
Rácz Áron
Kiss Gergely
Polatschek Dominik

11. helyezést,
13. helyezést,
12. helyezést,
16. helyezést ért el a fiúk között.

II. korcsoport:
Nyers Lili
Kotán Eszter

3. helyezést,
6. helyezést,

Balázs Léna
Novodomszky Tibor
Polatschek Péter

8. helyezést ért el a lányoknál.
10. helyezést,
13. helyezést ért el a fiúk között.

III. korcsoportban versenyeztek:
Kovács Lilla a 2. helyezést szerezte meg a lányok között.
Nyers Dániel a 8. helyet érte el a fiúk között.
IV. korcsoportban versenyzett:
Berényi Levente a 12. helyet érte el a fiúk között.
Gratulálunk nekik, és további sok sikert kívánunk.
Ebben az évben előreláthatóan 3 országos versenyen vesznek még
részt sakkozóink, amit Szadán rendeznek meg.
Kovácsné Nagy Katalin
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Óvodai hírek I.
Téli ovi galéria kiállítás – Európa
Az eddigiekhez hasonlóan újra megrendezésre került óvodánkban, a
Napsugár Óvodában az Ovi Galéria. Téli kiállításunk megnyitásával
folytattuk a földrészek bemutatását. Az afrikai kontinens megismerése
után most Európa következett, országonként eltérő szokásokkal és jellegzetes tárgyakkal. Felelevenítésre kerültek különböző népek kultúrái. Megfigyelhették a gyerekek, hogy mennyiféle nyelvet beszélnek az
itt élő emberek. Hallottak társaik és az óvó nénik előadásában dalokat,
mondókákat albánul, angolul, németül, oroszul és olaszul. A kiállításon a tárgyak mellett elhelyezésre kerültek az adott országok nemzeti
lobogói, utalva arra, hogy mely országból származik a kiállított tárgy.
Kiemeltük hazánkat, hiszen itt élünk, az európai kultúra szerves részét
képezve. A külföldi tárgyak mellett a magyar népművészet is megjelent, utalva országunk jellegzetességeire, értékeire.
Dobák Ágota Zsuzsanna

„Szent Miklós ünnepén…”

Fotó: Kovácsné Papp Andrea óvó néni

Fotó: Klippánné Jáger Melinda

Parlamenti látogatás
A Katica csoport november 18-án egy különleges kiránduláson vett
részt. Elsődleges úti célunk a Parlament volt, ahol minden résztvevőt – kicsit és nagyot egyaránt – lenyűgözött a látvány. Csodáltuk az
épület díszes termeit, folyosóit, az őrt álló katonákat, és nem utolsó
sorban a koronázási jelvényeket. Miután körbejártuk az Országházat,
az időjárás sem szegte kedvünket abban, hogy metróval jussunk el a
programunk következő állomására, az Elevenparkba. A játszóházban
gyermekek és felnőttek közösen próbálták ki a számtalan szórakoztató,
és olykor kihívást jelentő játékot. Köszönjük Kiss Bélának és Háfra
Tamásnak, hogy hatékony szervezésük által létrejöhetett ez az élméLM és SA
nyekben gazdag kirándulás!

Az óvodás gyermekek számára az egyik legkedvesebb téli ünnep,
amikor a Mikulás megajándékozza őket. Már alig győzik kivárni, hogy
végre elérkezzen december 6-a, Szent Miklós napja. Ezt a várakozást
szerettük volna színesíteni azzal, hogy a Teaházba invitáltuk pályázati
program keretében december 2-án délután a Szivárvány Óvoda Pillangó, és a Napsugár Óvoda Süni csoportosait szüleikkel együtt. Erre
az alkalomra kivételesen az óvó nénik készültek „műsorral”.
A Mikulásról szóló dalokat énekeltünk, megelevenítettük Szent Miklós legendáját árnyjáték segítségével. Majd közösen „mikulásos” ajándékokat készítettünk. Szülők és gyermekek együtt szorgoskodtak az
óvó nénik segítségével. Mire mindenki elkészült a négy különféle dís�szel, este lett. Tartalmas, szép délutánt töltöttünk együtt a Teaházban.
Szarka Gáborné Judit óvó néni

Szerkesztőségi összejövetel
Fotó: Jarábikné Sinkovics Andrea

A legközelebbi megbeszélésünket 2015. január 6-án 18 órakor
tartjuk a könyvtár olvasótermében.
Szeretettel várjuk a munkatársakat!
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Óvodai hírek II.
Mikulás a Szivárvány Óvodában

Viszontlátásra Mikulás bácsi!

Újabb csoporttalálkozó

A Szivárvány ovis gyerekek az óvó nénik bábjátéka után köszöntötték a Mikulást. Énekkel fogadták, majd minden csoport lelkesen előadta a tanult verseket.
Búcsúzóul a Mikulás meghívta őket egy közös kocsikázásra. Amíg a
gyerekek kisebb-nagyobb kört tettek meg Fényszaru utcáin, addig a
csoportszobákba varázsolódtak azok a játékok, melyekkel a Mikulás
lepte meg a csoportokat.
Kép és szöveg: Földvári Edit

November végén a művelődési házban került megrendezésre a napsugaras Macikák és a szivárványos Csigabigák találkozója. A Csigabiga
csoport előadta az ovi bulin bemutatott táncukat, amit a Macikák lelkes tapssal fogadtak. Utána népdal és népi játék bemutató következett, amiket a gyerekek el is játszottak közösen. Végül mindkét csoport
ízelítőt adott a közelgő Mikulás-napra készülő dalaikból, verseikből.
Nagy öröm volt, hogy a gyerekek közül többen ismerősként üdvözölték egymást, jó hangulatban, vidámságban telt a délelőtt. Tavasszal
Szakaliné Hesz Katalin · Fotó: Luda Ottóné
újra együtt! 

Egyszercsak betoppant...

Ahová tűzoltóautóval érkezett...

A Napsugár ovi kiscsoportosai már nagyon várták a Mikulást. De
nemcsak hozzájuk, hanem minden kis ovishoz ellátogatott a jó öreg
ajándékkal és jókívánságokkal megrakva. A fogatosok jóvoltából minden óvodás hintózhatott egyet az ünnep után.
Fotó: Glonczi Rudolf

Krampuszok
December 3-án a Mikulás hírnökei, a Krampuszok jártak az
oviban és az iskolában. Incselkedtek, rendetlenkedtek egy kicsit, de azért ajándékot is hoztak
a gyerekeknek, hírül adva, hogy
nemsokára jön a Mikulás.
Dné Kati
Fotó: Langó Miklósné

Először ebben az évben az Önkéntes Tűzoltó Egyesület segített a
Mikulásnak eljuttatni ajándékait az egyesületben önkéntesen tevékenykedő családokhoz. A Mikulás tűzoltóautóval érkezett, nagy meglepetést okozva ezzel mindenkinek. A gyerekeknek Mikulás-csomag,
a felnőtteknek szaloncukor volt a megérdemelt jutalom az egész éves
önzetlen, elkötelezett támogató munkáért. Az egyesületnek szándékában áll ezt a kedves gesztust a következő években is megismételni,
ezzel örömet okozni, köszönetét kifejezni. Ezúton köszönjük a FEDÓ
Optika segítségét, hogy gazdagabbá tette a Mikulás zsákját.
Jászfényszarui Önkéntes Tűzoltó Egyesület · Fotó: Palócz Miklós
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Hittanos tábor 2014. – Püspökszentlászló
Augusztus 8-a reggelén izgalommal vártuk az indulást a hittanos táborba, mely idén Püspökszentlászlón került megrendezésre. A Zengő
lábánál található, festőien szép helyre pár óra alatt odaértünk. A szállásunkhoz 2,5 km-es gyalogtúra vezetett. Estefelé megvacsoráztunk,
majd megismerkedtünk a környezetünkkel. Szomszédságunkban egy
templom, és az ahhoz tartozó kastély, az arborétum és a 111 éves Szent
László-szobor foglalt helyet. Alvás előtt mindenki húzott egy nevet,
akire ,,vigyáznia” kellett a héten. Másnap délelőtt illatosítókat készítettünk levendulából. Ebéd után a magyarhertelendi strandra mentünk,
ahol mindenki megtalálta a számára megfelelő medencét. Vasárnap
reggel korán keltünk, mert a pécsi székesegyházba igyekeztünk szentmisére. A mise után körülnéztünk a gyönyörű templomban és az előtte elterülő Dóm téren. Később a Széchenyi tér környékét jártuk be,
amit egy sétálóutcáról közelítettünk meg. Itt a nagy melegben fagyival
hűsítettük magunkat. A híres dolgok közül láttuk Leonardo lovának
másolatát és a dzsámit. Hazaérkezésünket követően késő délután a táborozók egy része a Mária-kápolnához túrázott. Ezalatt 4,5 km-t gyalogoltak a gyerekek. Hétfőn reggeli után csapatokba rendeződtünk, és
különböző feladatokat teljesítettünk. A három csapat a környék főbb

helyszínein mérte össze tudását. Ezek voltak: a domboldalon található
Szt. László-szobor, a templom, a harangtorony, az arborétum és a temető. Ebéd után két különböző csoport indult túrára. A legnagyobb
létszámú csoport dr. Kocsis András vezetésével indult a Tündérlépcsőhöz (mn. Ferde-vízesés). Útközben megálltunk a templomnál és
a Diós kútnál. Ez az út összesen 10 km volt. A legbátrabbak a Zengő
csúcsára másztak fel, és a csodás kilátás volt a jutalmuk. Amíg egyesek
túráztak, az otthonmaradottak elkezdték a pólófestést. Vacsora után
tábortűzzel zártuk a napot. Kedden befejeződtek a pólófestések. Délután a pécsi Zsolnay Kulturális Negyedbe látogattunk, ahol betekintést nyerhettünk a porcelánkészítés rejtelmeibe. Itt jártunk az Interaktív varázstérben, ahol sok érdekes játékot kipróbáltunk. Megnéztük a
Rózsaszín kerámiás kiállítást, majd a Boltok utcáját is bejártuk. Ezek
után a gyerekek legnagyobb örömére moziba indultunk. Itt két film
közül választhattunk. Aki nem kívánt mozizni, az az ókeresztény sírkamrákba látogatott. Sötétedésre érkeztünk meg a szállásunkra, ahol
táborzárót tartottunk, illetve mindenki kapott egy kis emléket. A tűz
körül imádkoztunk és énekeltünk. Ezen az estén kiderült, hogy ki kinek az őrangyala volt a héten. Voltak, akik később a csillaghullást néz-

ték. Szerda reggel utoljára tettük meg a buszhoz vezető gyalogtúrát,
majd 11 óra tájékán elindultunk hazafelé. Útközben kitérőt tettünk
Villány borvidékére, ahol egy pincészetben fogyasztottuk el az ebédet.
Innen tovább indulva este hét órára értünk haza.
Napi egy meleg étkezésünk mindig biztosítva volt. A reggelit és vacsorát az aznapi konyhás felnőttek és gyerekek biztosították. A reggeli
előtt Kocsis doktor vezetésével tornáztunk. Minden nap meghallgattuk
az adott napra szóló gondolatokat. Gyakran összeültünk énekelni is.
Köszönet a sok segítségért Ica néninek, Ilonka néninek, Rózsa néninek, Erzsi néninek, Ildi néninek, Magdi néninek, Földvári Anitának,
Lajkó Anitának, Monika néninek, doktor bácsinak, Sanyi bácsinak,

Mikinek a sok fuvarozásért, és természetesen Éva néninek a tábor
megszervezéséért és lebonyolításáért.
Köszönetünket fejezzük ki az alábbi hozzájárulóknak: Jászfényszaru
önkormányzata, Fényszaruiak Baráti Egyesülete, Rózsafüzér társulat
és az Egri főegyházmegye.
Hálát adunk Istennek, hogy idén is szeretetben és nyugodt környezetben tölthettünk el egy hetet.
Kovács Viktória, Pető Noémi, Reichenberger Anasztázia
Ui.: Minden táborozótól szíves elnézést kérünk a cikk késői megjelenéséért!
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Aprószentek Erdélyben

Hírek, események

Első erdélyi utazásom az 1970-es évek elején nagy várakozás előzte meg. December volt, vonattal indultunk a több mint 600 km-re
lévő Gyergyócsomafalvára. Ez a kis falu Hargita megye középső részén
fekszik. Több mint egynapos utazásunk két átszállással célba is ért.
Nagyon nagy telek jártak abban az időben még Magyarországon is,
ott kinn meg főleg. Csak úgy sokasodtak a jégcsapok az eresz alján!
Egy idő után aztán megszoktuk az állandó -15-20 °C hőmérsékletet.
Vendéglátóink (akik egyben közeli rokonaink is) nagyon szívesen fogadtak bennünket. Velük töltöttük a karácsonyi ünnepeket, amelyhez
sok szép emlék fűz.

Akkor nagy újdonságot jelentett számunkra december 28-án aprószentek napja. A székely fiúk előző nap sárgafűz ágakból korbácsot
fontak, és 28-án székely népviseletbe öltözve a korbácsra szalagot és
virágot tűzve elindultak a lányos házakhoz. Amikor kitudódott, hogy
magyarok vannak a faluban, a furfangos székelyeknek nem kellett kétszer mondani, hová menjenek „aprószentekelni”. Jött ott fiatal, idős,
középkorú, kihasználva tudatlanságunkat, sorra mondták a verset:
„Aprószentek Dávid, Dávid!
Hegyen lakik, korcsolyázik.
Elromlott a korcsolyája,
Nincsen, aki megcsinálja.”
A fájdalmas suhintásokat szótlanul kellett tűrnöm, mert ha csak
egy hangot is hallatok, elölről kezdik a verset, nyilván tovább tart a
megpróbáltatás. Megszeppentem, mikor láttam, hogy sorban állnak a
„veréshez”, és élvezik a riadalmam. A végén könnyeket csalt szemembe
a fájdalom és a megmérettetés. Megköszönve a rituálét megfogadtam,
hogy másnap visszaadom. Persze másnapra már megenyhültem. A
korbácsolás az egészséget és a termékenységet biztosította. A dolguk
végeztével a férfiak körbeülték az asztalt, ettek-ittak, közben én is
bekapcsolódtam a beszélgetésbe, és rövid időn belül elmúlt minden
fájdalmam. A vendégek távozása előtt színes selyemszalagot kötöttem
a korbácsra. Következő évi kirándulásom természetesen nem decemSzilágyiné Marika
berre ütemeztem.

Október 16-án 40 résztvevő kísérte figyelemmel dr. Pethő László
„Aktivitás fenntartása idős korban” című előadását.
Kép és szöveg: Dávid Ildikó

December 17-én tartotta az Őszirózsa Nyugdíjasklub karácsonyi buliját a művelődési házban.
Kép és szöveg: Dávid Ildikó

50. házassági évforduló

Jászfényszarun is megalakult
a helyi értéktár klub
Helyi értéktár klub alakult Jászfényszarun. A klub első és legfontosabb feladata, hogy a helyi értékeket számba vegye, rendszerezze,
majd a helyi érték bizottság elé terjessze ennek eredményét. A helyi
érték különlegességétől és megalapozottságától függően akár a megyei
értéktárban, a nemzeti értéktárban és akár a hungarikumok között is
helyet kaphat.
A Mi Újság Fényszarun? januári lapszámában egy kérdőív keretében
szeretnénk összegyűjteni a kedves lakosság véleményét, hogy vajon
mit gondolnak itt, helyben mi az érték?
Aki kedvet érez ehhez a feladathoz, szeretettel várjuk a klub tagjai
közé! Ha szeretne valamilyen értéket bemutatni, átadni másoknak, azt
is szívesen fogadjuk a könyvtárban!
Bővebb információ a könyvtár honlapján (www.jaszfenykonyvtar.
Nagy Ildikó könyvtáros
hu) található majd! 

Drabos Sándor és Rusai Katalin november 7-én ünnepelte 50. házassági évfordulóját, mely alkalomból sok boldogságot és jó egészséget
kívánnak nekik gyermekeik és unokáik.
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Szerelmem, Sárdy – zenés est a Régi Kaszinóban
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Jászfényszaru Város Önkormányzata által biztosított pályázati keretéből, együttműködve
Vágó Tibor üzemeltetővel a Régi Kaszinó étterem és kávézó nagytermében 2014. november 30-án (vasárnap) teltházas, nagysikerű
zenés estet szervezett.
A FÉBE elnöke köszöntette a jelenlévőket. A műsor és az est iránti
érdeklődést bizonyítja, hogy többeknek már nem jutott belépőjegy az
estre. Meskó Zsolt nagy sikerű darabját 2012. november 25-én mutatták be a szarvasi Cervinus Teátrumban, azóta pedig számos településen vendégszerepelt, és külföldre Belgiumba, Svédországba, valamint
az előadó szülőhelyére, a Felvidékre is eljutott. Az elmúlt két év alatt a
jászfényszarui az 57., ebben az évben a 28. előadás volt.
Derzsi György énekes-színész, aki szűk másfél órában egyedül lakja
be a teret. Egy óriási, emlékekkel teli, régi bőrönd mellett áll, ül, beszél, olvas és persze énekel.
A zenés napló a 40-es, 50-es évek ünnepelt filmcsillagának, Sárdy
Jánosnak az életét ismerteti meg a közönséggel, egy rajongója szemüvegén keresztül. Egy nagymama és unoka kapcsolatán keresztül
bontakozik ki az egykori lány, majd asszony szenvedélyes szerelme a
színészhez, amelynek részleteit egyedül titkos naplója ismeri.
Derzsi György szerint „a darab titka, hogy valahol mindenki magára ismerhet benne. A mai rohanó világban ugyanis elfelejtünk megállni
és beszélgetni, különösen azokkal, akik fontosak a számunkra. Gyakran
szembesülünk a lehetőséggel, hogy meghallgassunk valakit, akinek szüksége van ránk, mi azonban a másik, önzőbb utat választjuk. Utólag pedig
gyötör bennünket a lelkiismeret-furdalás, de akkor már késő…”
A darab fordulatos prózai párbeszédeit a színész bravúrral oldja meg,
számos karaktert kelt életre, jön-megy a jelen és a múlt között, narrálja
és eljátssza az eseményeket. A prózai történet önmagában is érdekes és
megható, de a hab a tortán Derzsi György kiváló tenor hangja, mellyel
tizenegy nagy Sárdy-dalt keltett életre, melyek az akusztikailag nem
zenei teremnek használt helyiségben is kiválóan hangzottak.

Derzsi János. Fotó: Glonczi Rudolf
Az est gasztronómiai élvezetét Vágó Tibor és csapata biztosította, a
műsort követően a jobbnál jobb hideg, meleg ételek, köretek, saláták,
valamint sütemények közül mindenki kedvére válogathatott, illetve
fogyaszthatott.
A következő zenés estre, az Óévbúcsúztató gálára december 28-án
(vasárnap) 16 órakor kerül sor.
Tóth Tibor

VI. Fogathajtó Est
December 6-án Jászfényszarun immár hatodik alkalommal került
megrendezésre a fogathajtó est, melyet a Jászfényszaruiak Lovas Baráti
Köre szervezett. Az estet Pető Ferenc és Rusai László nyitotta meg, aki
a Jászfényszaruiak Lovas Baráti Köre nevében köszöntötte a szép számban megjelent vendégeket, mindösszesen 170 főt. Külön köszöntötte
a bál díszvendégét a CAN-C kategória kettes fogat országos fogathajtó
döntőjének győztesét, Matúz Sándort. Folytatásként helyi fiatal tehetségek emelték az est magas színvonalát. Ezután vacsora következett,
melyet a Vágó Bt. szolgáltatott. A nyitó táncot a Jászság Népi Együttes táncosai kezdték. Innen folytatódott a mulatság hajnalig. Pihenő
csak a tombolahúzás ideje alatt volt. A jó hangulatról Banya Csaba
és bandája gondoskodott. Az est összességében jó hangulatban telt.
Köszönjük minden egyes résztvevőnek, hogy részvételükkel emelték
az est színvonalát. Külön köszönet mindazon segítőinknek és támogatóinknak, akik önzetlen munkájukkal és támogatásukkal segítették az
est színvonalas lebonyolítását.

Lovas est
A 2014. november 29-én megrendezett Lovas esten Ihos József
humorista szórakoztatta a közönséget. A Vágó Bt. finom vacsoráját
követően a Hatvani Fiúk gondoskodtak a jó hangulatról. Valamen�nyi kedves vendégünknek köszönjük a részvételt és az ajándékokat!
Köszönjük Réz Ferencnének, Cserháti Vencelnek, Farkas Sándornak,
Pető Árpádnak és Tóth Tibornak, hogy támogatták a rendezvényünket!
A szervezők nevében: Zsámboki Zsolt
Fotó: Karizs Evelin
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XXII. Jótékonysági műsoros est és bál

Tetőfokon a hangulat
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége november 22-i ülésén többek között döntött, hogy XXII. alkalommal is megrendezi
a jótékonysági műsoros estet és bált.
A szokásoknak megfelelően február harmadik szombatján, 21én 18 órakor kezdődik a rendezvény.
Fővédnök: Farkas Sándor, a Saturnus Kft. ügyvezető igazgatója.
Az est díszvendége: Ézsiás László látássérült költő, előadóművész.
A műsorhoz hozzátartozik a műsorvezetők személye: Cserháti Ági
és Zsámboki Zsolt. Nagyrészt új arcokat ismerhet meg a báli közönség így: Csonka Zsuzsanna énekművész, Derzsi György operetténekes,
színész, Ézsiás László Vörösmarty-díjas előadóművész, Kegye János

pánsípművész. A 90 perces műsor után jólesik a vacsora, Vágó Tibor
specialitásai.
Az est sztárvendége Fenyő Miklós magyar rock and roll énekes, aki
az est jó hangulatát teremti meg, műsora alatt már táncolhatnak a
résztvevők. A báli zenét a miskolci VIDIA zenekar szolgáltatja. Éjfélkor a hagyományoknak megfelelően tombolasorsolásra, Bál szépe és
udvarhölgyei cím átadására kerül sor.
Anyagi támogatást és tombolafelajánlást, amely jótékonysági célra
történik, köszönettel elfogadunk. A terem dekorációját Harmathné
Boros Mária végzi, virágkompozícióit Görbéné Réz Enikő állítja ös�sze, a hangosítást Harnos Miklós biztosítja.
Szeretettel várjuk a rendszeresen részvevőket, a vissza-visszatérőket, az először idelátogatókat és az elsőbálozókat. A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében a földszinten és a galérián kisebb
és nagyobb asztaloknál tudunk a rendezvényre elhelyezést biztosítani.
A belépőjegyek asztalfoglalással február 6-ig a földszinten 7.000
és 5.500 Ft/fő, a galérián 5000 Ft/fő áron vásárolhatók meg. Ezt
követően február 19-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 toth_tibor@freemail.hu
vagy +36/30-337-3336 mobiltelefonon) jelezhetik részvételi 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 veszünk. A jelentkezők február elején kapják meg a névre szóló nyomdai báli meghívót. Minden
leendő vendégünknek jó szórakozást, kellemes kikapcsolódást kíván a
Tóth Tibor
báli rendezőbizottság.
Fotó: Pordánfotó, FÉBE-archívum

Advent Bécsben
A hivatali munkatársakkal beszélgetve többekben felmerült egy közös külföldi kirándulás gondolata, ahol a munkahelyen kívül
együtt tölthetjük a szabadidőnket, lehetőségünk nyílik jobban megismerni egymás családját, hozzátartozóit. Úgy döntöttünk, Bécs
lesz az úti célunk.
A szervezést Szalainé Varga Erzsébet vállalta. Az önköltséges kirándulásra 50 fő jelentkezett, így hát nekivágtunk. Négy óra
buszos utazást követően érkeztünk meg első
állomásunkhoz, a schönnbrunni kastélyhoz.
A barokk stílusú császári rezidencia Ausztria
egyik legismertebb műemléke és turisztikai
látványossága.
A látogatók sokasága és az idő rövidsége
miatt sajnos belülről nem volt alkalmunk
megtekinteni az impozáns épületet, viszont
kívül is akadt látnivaló. Az udvarban vásári
forgatagba csöppentünk, kézműves termékek
sokasága tárult elénk. Kóstolásra csábított a
friss perec, a sütemények, mézeskalácsok, a
sült gesztenye, a forró csokoládék, puncsok és
a forralt bor illata. Az időjárás nem kedvezett
a szabadtéri programnak, hisz egész nap esett
az eső, de úgy gondoltuk, hogy ha már idáig
eljöttünk, sok szép élménnyel szeretnénk hazatérni. Így hát nekivágtunk a hatalmas park
felfedezésének. Megnéztük a formára nyírt
növényeket, a park közepén lévő Neptunkutat, meglátogattuk a Pálmaházat és a Sivatagi házat, bekukucskáltunk a világ első állatkertjébe, megtekintettük a kastély mögötti
dombon található Gloriette-t, ahonnan Bécs
csodálatos panorámája is látható.

Utunkat később a város központja felé vettük, ahol több helyen található karácsonyi
vásár. Apró ajándékokat vásároltunk a múzeumokkal övezett Mária Terézia téren található karácsonyi faluban. Nem messze onnan
rátaláltunk Bécs legnagyobb és leglátványosabb karácsonyi vásárára a díszesen kivilágított városháza előtt.

A rengeteg stand telis-tele volt szebbnél
szebb ajándékkal, édességekkel, karácsonyfadíszekkel, játékokkal, kerámiákkal. A teret
övező park fáit is karácsonyi díszbe öltöztették, ezzel is fokozva az ünnepi hangulatot.
Köszönjük Böbének, hogy megszervezte
nekünk ezt a programot!
Kép és szöveg: Karizs Evelin
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Hagyományőrző Erzsébet-napi
kézműves kiállítás és vásár
Idén is nagy siker volt az Erzsébet-napi kiállítás és vásár 2014. no
vember 21-én a BLNT és a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár rendezésében. A kézműves kiállítók gyönyörű munkái előadventi
hangulatot teremtettek a művelődési ház nagytermében. A rendezvény kísérő programjai idén még színesebbre sikerültek, mint tavaly.
Délelőtt a Tarisznyás játszóház gyermekfoglalkozásaira várták a kicsinyeket. Délután pedig a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
húszéves fennállásának megünneplése következett egy retrospektív fotókiállítással. Az Értékeink címet viselő kiállítást Nagyné Kiss Mária,
a Magyar Népfőiskolai Társaság alelnöke méltatta. Pető István Lovak
között fotókiállításának megnyitója folytatta a programok sorát, melyet Mészáros Annarózsa fotográfus nyitott meg. A fényképész megkapó képeken keresztül mutatta be a lovak és lovasok különleges világát.
A rendezvényt Baritz Sarolta Laura Domonkos-rendi nővér előadása
zárta, aki a Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban képzés kitalálója, oktatója. Ezen elveket mutatta be a hallgatóknak, egy másik utat a
gazdaságban, melyet mindannyian, egyénileg is meg tudunk valósítani, ha az egyház tanítását tesszük első helyre az életünkben. Az előadás
szervezésében a Szilágyi Erzsébet Nőegylet is segítséget nyújtott.
Az alábbi honlapokat ajánljuk szíves figyelmükbe, melyeken a programokhoz kapcsolódóan több információt is elérhetnek.
http://www.bedekovich.hu/
http://www.keteg.hu/
http://www.kattars.hu/
http://www.labjegyzetek.com/
http://kattanok.weebly.com/
Nagy Ildikó könyvtáros

„Élet az élet után”
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Rendszeres programok
a jászfényszarui Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtárban
Hétfő:
· Szakképző tanfolyam – 8.00-tól a földszinti klubteremben
· Hímzőkör – 14.00-17.00-ig az olvasóteremben
· Versmondó kör – 15.00-től az emeleti klubteremben
· Angol klub kezdő, A csoport 17 órától a klubtermekben és büfében
· Angol klub B, C, D csoport 18 órától a klubtermekben és büfében
· Asztalitenisz – 17.00-től a nagyteremben
· Városi Énekkar – 18.00-tól a földszinti kiállítóteremben
· Nőegylet – 18.00-tól az olvasóteremben
· Fortuna Együttes színjátszó próba – 18.00-tól a nagyteremben
Kedd:
· Iglice Gyermeknéptánc Együttes – 15.30-tól 20.00-ig a nagyteremben
· Fehér Akác Népdalkör – 18.00-tól a földszinti kiállítóteremben
· Babatorna – 16.30-tól a földszinti klubteremben
Szerda:
· Szakképző tanfolyam 8 órától a földszinti klubteremben
· Dúdoló – 17 órától a földszinti klubteremben
· Jóga – 17.00-től a nagyteremben
· Hagyományőrző csoport – 18.30-tól a nagyteremben
Csütörtök:
· Iglice Gyermeknéptánc Együttes – 15.30-tól 20.00-ig a nagyteremben
· Orosz szakkör – 16.00-tól az emeleti klubteremben
· Eszperantó nyelvtanfolyam – 17.00-20.00-ig a büfében
· Hastánc – 17.30-tól a földszinti kiállítóteremben
· Bibliakör – 18.00-tól a földszinti klubteremben
· Asztalitenisz – 20.00-tól a nagyteremben
Péntek:
· Szakképző tanfolyam 8 órától a földszinti klubteremben
· ŐSZIRÓZSA nyugdíjasklub – 14.00-től a földszinti klubteremben
· Kézimunka kör – 15.00-től az olvasóteremben
· Angol szakkör kisiskolásoknak – 16.00-tól
a földszinti kiállítóteremben
· Fejlesztő foglalkozás kisiskolásoknak – 17.00-től
a földszinti kiállítóteremben
· Fortuna Együttes színjátszó próba – 18.00-tól a nagyteremben
Szombat:
· Eszperantó nyelvtanfolyam – 8.00-11.00-ig a földszinti kiállítóteremben
Vasárnap:
· Bibliakör – 16.00-tól a földszint klubteremben
· Fortuna Együttes színjátszó próba 16.00-tól a nagyteremben

November 27-én 70 résztvevő kísérte nagy érdeklődéssel R. Kárpáti
Péter – „Élet az élet után” című dokumentumfilmjét.
A nagy érdeklődésre való tekintettel a második részt tavaszra tervezzük.
Kép és szöveg: Dávid Ildikó

• A könyvtár nyitvatartási idejében internetezési lehetőség az olvasóteremben.
• Esténként a Lumina Cornu Ifjúsági Szerepjáték Hagyományőrző
Történelmi Klub az emeleti klubteremben.
• Hetente zenekari próba.
• Őszikék nyugdíjasklub minden hónap 3. csütörtökén 16 órakor a
földszinti klubteremben.
• Önismereti klub havonta szombaton 14 órától az emeleti olvasóteremben.
• Gondolatolvasó kör kéthavonta a könyvtárban.
• Szerkesztőségi ülés minden hónap első hetében az emeleti olvasóteremben.
• Színházi előadások, bálok, ifjúsági előadások, egyedi programok,
kiállítások folyamatosan.
A szervezők a változtatás jogát fenntartják!
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Emlékezés

Emlékezés

Hulyák Róbert

MÓCZÓ JÁNOS

„Tudja jól az elme, hogy a sorsot megváltoztatni nem lehet.
Mégis, mégis a szív tovább szeret,
mert van valaki, kit a szív egy életen át sem felejt.”
Családja

„A halál gyógyíthatatlan sebeket hagy maga után,
a szeretet emlékeket, amiket senki
nem vehet el tőlünk.”
Szerető testvérei

halálának 6. évfordulóján.

Emlékezés

TÓTH PÉTER

halálának 22. évfordulójára.

Hálás szívvel mondunk köszönetet azoknak,
akik szeretett hozzátartozónk,

halálának 6. évfordulójára.

MÓCZÓ ILONA

„Nem tudunk már nélküled boldogságban élni.
s szívünkből e fájdalmat ki sem tudjuk tépni.
Rád gondolunk éjjel, Rád gondolunk nappal,
Itt leszel velünk a mindennapjainkban.”
Szerető családod

temetésén részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak,
utolsó útjára elkísérték,
mindazoknak a rokonoknak,
szomszédoknak, munkatársaknak, ismerősöknek,
akik a sírját sok-sok koszorúval és virággal elhalmozták.
Szerettei

Köszönetet mondunk a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek,
mindazoknak, akik szeretett édesanyánk,
nagymamánk, dédmamánk,

MÉSZÁROS ISTVÁNNÉ
SZEREZLA MARGIT

temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Emlékezés

TUSOR ANTAL
halálának 30. évfordulójára.

„Még fáj, s ez örökre így marad,
de mindig velünk leszel,
az idő bárhogy halad.”
Szerető családja

Emlékezés

ASZTALOS
FERENCNÉ
KOMPOLTI ILONA
halálának 4. évfordulójára.

Ha majd egyszer én is örökre itt hagyom a földi világot,
szívemmel-lelkemmel addig jövök, megyek, barangolok,
míg veled nem találkozok.
És ha veled együtt leszünk az örök életre a mennybéli Jóistennél,
újból megesküszünk, mert téged, drágám, míg a világ-világ,
soha elfeledni nem lehet, de addig is
fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezünk Rád:
Férjed és két leányod

Anyakönyvi hírek – November

„Tiéd a csend és a nyugalom,
miénk a könny és a fájdalom.”
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

SZÜLETTEK: Ézsiás Dóra Boglárka (Harangozó Melinda), Farkas
Valentinó Gergő (Farkas Vivien), Radics Liliána (Urbán Krisztina).

ÉZSIÁS SÁNDORT,

HÁZASSÁGot kötöttek: Annus Vencel és Petrovics Judit.

a szerető édesapát utolsó útjára elkísérték,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Érmek birkózásban
Az idei tanévben eddig két versenyen vettek részt a J-ÁSZ SE birkózói: szeptember 28-án Hajdúnánáson, a X. Hódos Imre Emlékversenyen, október 19-én pedig Soltvadkerten, a Délkelet-magyarországi Diák és Serdülő Szabadfogású Területi Bajnokságon. Mindkét
alkalommal több mint 200 ifjú birkózó mérte össze erejét és tudását,
köztük kis csapatunk tagjai is, akik összesen 3 arany és 5 ezüstérmet
szereztek.
Gratulálunk a fiúknak, és köszönjük az edző, Száraz Tibor munkáját!
A J-ÁSZ SE fényszarui versenyzőinek eredményei:
Soltvadkerten: Gyerek II. 35 kg Baráth Koppány
2. hely
Diák II. 32 kg Bozsovics Krisztián 5. hely
Hajdúnánás: Gyerek I. 35 kg Baráth Konor
2. hely
Diák II. 32 kg Bozsovics Krisztián 2. hely
Kép és szöveg : Baráth Olga

ELHUNYTAK: Baráth Miklósné Cserháti Rozália (82), Ézsiás Sándor (88), Gergely Balázsné Solymosi Margit (91), Móczó Ilona (61),
Varga János (87), Virág Istvánné Rusai Ibolya (66).
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Kellemes
karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag
boldog új évet kívánunk!

Kedves Vásárlóink!
Az Állateledel akvarisztika és horgászüzletben
(Szent István u. 8.)
farsangi jelmezek, kiegészítők és party kellékek kaphatók.

a Téba Tüzép
vezetősége és dolgozói

Békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

A könyvtár ünnepi nyitva tartása
December 23-án 16 óráig
December 30-án 16 óráig
December 24-28-ig ZÁRVA
December 31-én 12 óráig
December 29-én 14.30-ig
Január 2-án ZÁRVA
Nyitás: január 5-én, hétfőn
Minden kedves olvasónknak kellemes ünnepeket kívánunk!

Ünnepi miserend
December 24.
December 25.
December 26.
December 31.
Január 1.
Január 6.

23.30
24.00
11.00
8.00
18.00
17.00
17.00

Misztériumjáték a templomban
Éjféli szentmise
Ünnepi szentmise
Ünnepi szentmise
Év végi hálaadás
Ünnepi szentmise
Vízkereszt ünnepi szentmise

A jászfényszarui családoknak
továbbra is ingyenes az újság
Jászfényszarun 2015-ben is minden lakott ingatlan postaládájába
eljut a Mi újság Fényszarun? 1 példánya.
Az árus példány 200 Ft-ba kerül, és megvásárolható a Petőfi Művelődési
Ház és Könyvtárban. Vidéki és külföldi olvasóink előfizethetik az újságot.
Határidő: 2015. január 15. Vidéki olvasóinknak 4.620 Ft-ot, külföldieknek 9.620 Ft-ot kell befizetni a szerkesztőség címére postai pénzes
utalványon vagy személyesen a művelődési ház földszinti kistermében, a
szokásos péntek délelőtti (9-11 óráig) szerkesztőségi fogadóórán. Lehetőség van az előfizetési díj átutalására is az önkormányzat számlájára, melynek száma: 11745035-15732877.
Az előfizetés díja a postaköltséget is tartalmazza.
A szerkesztőség telefonszáma: 06-30/348-8935
Minden kedves olvasónknak meghitt karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!

Apróhirdetés
Ház eladó. Azonnali beköltözési lehetőséggel 200 négyszögöles telken
összkomfortos gáz központi és vegyes tüzelésű bővített,
100 m2-es kockaház Jászfényszarun a víztoronyhoz közel eladó.
Érdeklődni lehet a 06-20/402-0340-es telefonszámon.
*
Termelői tehéntej 120 Ft-tól és tejtermék eladó. Házhoz is szállítok.
Tel.: 06-30/499-6627

Hirdetési díjaink
Lakossági apróhirdetés: ...........30 Ft/szó
Lakossági keretes: ...................30 Ft/szó
Köszönetnyilvánítás, emlékezés:
· szöveg: 30 Ft/szó
· illusztráció: 500 Ft/db
Családi esemény:
· szöveg: 30 Ft/szó · fotó: 1.000 Ft/db

Vállalkozói hirdetés:
Egész oldal: ...............40.000 Ft
Fél oldal: ...................20.000 Ft
Negyed oldal: ............15.000 Ft
Nyolcad oldal: ...........10.000 Ft

Jászberény, Nagykátai út 1. Tel.: 57/415-242
Jászapáti, István király út 49. Tel.: 57/441-003
Jászladány, Kossuth L. út 8. Tel.: 57/454-007
www.tebatuzep.hu

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

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag
boldog új évet kíván
Jászfényszaru lakóinak

a Jászfényszarui
Önkéntes Tűzoltóegyesület

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
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 (Palócz Gábor): ................. (+36) 30/513-3312
Egészségügyi dolgozók elérhetőségei:
Dr. Palencsár Csaba ........ (+36) 57/424-113; (+36) 30/462-7976
Dr. Kovács Terézia: .......... (+36) 57/656-681; (+36) 70/567-4335
Dr. Sáfár Csilla: ................ (+36) 57/659-727; (+36) 30/519-5616
Dr. Kocsis András: ............ (+36) 57/655-256; (+36) 30/408-3202
Dr. Kakas Tünde: .............................................. (+36) 57/424-264
TIGÁZ – hibabejelentés: ......................................... (+36) 80/300-300
Falugazdász: ........................................................ (+36) 30/3922-602
Vízmű-ügyelet: ...................................................... (+36) 70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet: ............................................... (+36) 70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés: ..................................... (+36) 40/28-28-28
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon: ......... (+36) 57/950-191
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon: ............. (+36) 57/522-460
Plébánia (Jászfényszaru): .................................... (+36) 30/3460-366
Polgárőrség: ......................................................... (+36) 30/2720-611
Közterület-felügyelő:.............................................. (+36) 30/611-3479
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Vásáry André – Újévi koncert
Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját
a hagyományos
újévi koncertre!
Helyszín: Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár
Időpontja: 2015. január 03.
16:00 óra
Jegyek: 1.000 Ft/fő áron kaphatók
elővételben a művelődési házban
és a helyszínen.

Minden érdeklődőt
szeretettel vár
Jászfényszaru Város
Önkormányzata!
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru
a Kjt. 20/A. § alapján pályázatot hirdet
1 fő közművelődési szakember
munkakör betöltésére.
Pályázat beadási határideje 2015. január 16.
Bővebb információ a www.jaszfenyszaru.hu honlapon
és Bordásné Kovács Katalin igazgatónál.
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Színház a magyar kultúra napja
tiszteletére
A Gergely Theáter bemutatja:

Szántó Armand– Szécsén Mihály– Fényes Szabolcs

PAPRIKÁSCSIRKE
S T E X é s NE W Y O R K

Évfordulós programajánló
2014. december
27. 22.00 Diszkó sztárvendéggel
		 (zártkörű, regisztrációhoz kötött)
28.		 Óévbúcsúztató zenés est
		 a Régi Kaszinóban – FÉBE
28.		 Lumina Klubnap
2015. január
3.
16.00 Újévi koncert Vásáry Andréval
24. 17.00 Gergely Színház: Paprikás csirke
		 (Csomor Csilla, R. Kárpáti Péter, Pelsőczy László)
		 Magyar Kultúra Napja megemlékezés
28. 12.45 Ifjúsági hangverseny – Muzsikás együttes
31. 18.00 Iskolabál
2015. február
6.
15.00 Alsós farsang
7.
16.00 Szivárvány ovi farsang

Plakát: Stég Grafikai Stúdió

Zenés vígjáték két részben
Szereplők:

Csomor Csilla, R. Kárpáti Péter, Csonka Zsuzsanna
Szabó Zsófi, Heller Tamás,
Némedi-Varga Tímea, Szabó Máté, Pelsőczy László
Zenei vezető: Szekeres László
Hangszerelés: Judt István
Fény, hang: Rinven Kft.
Koreográfus: Kiss Izabella

Átdolgozta: Gém György
Dalszövegírók: Szécsén Mihály
Békeffi István, Kellér Dezső,
Pártos Jenő, Szász Péter

Rendező asszisztens: Házi Anita
Fotó: Éder Vera
Díszlet: Simon Art Stúdió

Rendezte: Gergely Róbert

Támogató:

Az előadás az UMPA ügynökség engedélyével került bemutatásra

Jászfényszarun a művelődési házban 2015. január 24-én, szombaton 17 órakor. Ételkóstoló a Vágó Bt.
támogatásával! Belépő: 2.000 és 2.400 Ft. Elővételben 200 forinttal olcsóbb! Már most vegye meg
a művelődési házban, vagy Basa Éva, Görbe Jánosné, Lukács Pál közönségszervezőknél, ha jó helyet akar!
Info: Némedi-Varga Tímea, tel.: 06-20/7777-146
e-mail: nemedivarga.timea@gmail.com

www.gergelytheater.hu
2014

A produkció, Szécsi Katalin támogatásával valósult meg.

Info: Vajek Andrea, tel.: 06-70/778-3279
e-mail: vajek.andrea@gmail.com
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