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Magyarországon épül a német Thyssenkrupp
harmincmilliárdos autóipari beruházása

Díszpolgárunk, dr. Dobák Miklós professzor
a házigazdája előadássorozatunknak, melynek keretében először Kiss Gábor plébánossal
folytatott beszélgetését kísérhette figyelemmel
a jászfényszarui közönség. Most különleges
előadásra hívjuk a történelmünk iránt érdeklődőket.
Díszpolgáraink beszélgetnek április 2-án, 16
órakor a Városháza dísztermében. A vendég
Jászfényszaru legfiatalabb díszpolgára: dr. Langó Péter régész-történész, a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének tudományos munkatársa a Lehel kürtjével kapcsolatos
titkokról lebbenti fel a fátylat előadásában.
Mindenkit szeretettel várunk városavatónk
évfordulóján 15 órakor a főtéren tartandó hagyományos huszár díszszemle után.

Kiállítás
A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a lakosság tájékoztató feladatköréhez
kapcsolódóan vándorkiállítást szervez a Jászság
településein. A kiállítás anyaga 2014. évben
elkészült. A 10 db tabló a kirendeltség, valamint az alárendeltségébe tartozó Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság tevékenységét, illetve
az elmúlt évek jászsági káreseményeit mutatja
be. A kiállítás Jászfényszarun 2016. 03. 01-től
2016. 03. 31-ig tekinthető meg a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár épületében.
Mindenkit szeretettel várunk.

Kukacsere
Értesítem a Tisztelt Lakosokat, hogy a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. a
működési területén megkezdte a hulladékgyűjtő edények (kuka) cseréjét. Jászfényszaru
esetében a kék, AVE feliratú kukákat cseréli le
DÍJTALANUL barna színű kukára. A kukák
lecserélése kötelező (és ingyenes), mivel az új
kuka már chippel ellátott!
Jászfényszarun 2016. március 21-25-ig történik a csere, helyszíne a hulladékudvar (Corvina utca vége). Bővebb információt szórólapon juttatunk el mindenkinek március első
két hetében. Kérjük Önöket, hogy a jelzett
időpontban a kuka cseréjéről gondoskodjanak,
mert nem tudunk újabb időpontot biztosítani.
Urbán Csaba
közbiztonsági referens

A következő években több mint harmincmilliárd forint értékben hajt végre autóipari
beruházást Magyarországon a Thyssenkrupp
német konszern, és ezzel közel félezer munkahelyet teremt majd. A zöldmezős beruházás eredményeképp Jászfényszarun gyárt
majd kormányrendszereket és hengerfejbe
integrált vezérműtengelyeket a thyssenkrupp
– jelentette be ma a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a beruházó. A német vállalat
már 1999 óta folytat K+F tevékenységet Magyarországon.

A budapesti Kompetencia Központ elektromechanikus kormányrendszer-fejlesztései
révén mára világszerte ismertté vált az autóiparban.
Képünkön: Marc de Bastos Eckstein, a
ThyssenKrupp Presta Hungary Kft. ügyvezetője, Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, Pócs János országgyűlési képviselő, Ésik
Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség
(HIPA) elnöke a Külgazdasági és Külügyminisztériumban.
Forrás: Thyssenkrupp sajtóközlemény

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Családtagjait

2016. március 15-én (kedd) 16:00 órára
nemzeti ünnepünk tiszteletére tartandó koszorúzásra
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár előtti parkba, majd azt követően
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében tartandó ünnepi megemlékezésre.
Ünnepi szónok:
LAJKÓ ANITA magyartanár, településünk szülötte
Az ünnepi műsorban közreműködik:
CZIBOLYA ZOLTÁN, IGLICE GYERMEKNÉPTÁNC EGYÜTTES
Kérjük koszorúzási szándékát az (57) 422-137-es telefonszámon szíveskedjen jelezni.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

dr. Voller Erika jegyző
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület önkormányzati dön
téseit az alábbiakban foglalom össze az érdeklődő olvasóknak.
2016. január 7.
A képviselő-testület az új év első zárt ülésén a Jászfényszaru Ipari Centrum Korlátolt
Felelősségű Társaság ügyvezetője részére történő felhatalmazással módosította egy korábban hozott határozatát.

Dr. Voller Erika jegyző
2016. január 13.
A nyílt ülésen a Közbeszerzési Bíráló Bizottság által előterjesztett napirendek keretében az alábbiakról döntött: A testület
az Ifjúság és Orion utcák közvilágítás hálózatának kiépítésére történő ajánlatkérést
hagyta jóvá.
· Döntöttek a Sóstó dűlő engedélyes tervének elkészítésére az ajánlattevő kijelöléséről.
· A „Foglalkoztatás és zöldségfeldolgozó
képzés” című közfoglalkoztatási program keretében munkaruha és egyéni
védőeszköz beszerzéséhez ajánlattevők
kijelöléséről.
· A „Foglalkoztatás és raktárosképzés”
című közfoglalkoztatási program keretében munkaruha és egyéni védőeszköz
beszerzéséhez ajánlattevők kijelöléséről.
· A képviselő-testület a 2016. évben az
állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvényben meghatározott
feladatok ellátására, így különösen, de
nem kizárólagosan a törvényben meghatározott szakmai követelményeknek
megfelelő elektronikus információs
rendszer biztonságáért felelős személy
biztosítására és az informatikai biztonsági szabályzat felülvizsgálatára vonatkozóan döntött arról, hogy mely vállalkozásokat hívja meg ajánlattevőként.
Jóváhagyták a Jászberényi Műjégpálya
használatba vételére vonatkozó feltételeket,
és felhatalmazták Győriné Dr. Czeglédi Márta
polgármestert a megállapodás megkötésére.
A képviselő-testület az informatikai tevékenység tárgyában kiírt pályázat nyertes
ajánlattevőjének Németh András egyéni

vállalkozót hirdette ki. A testület egyben
felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a pályázati felhívásnak és az
ajánlatnak megfelelő vállalkozási szerződést
kösse meg.
Jóváhagyták a beruházási célterület kialakításával kapcsolatosan a Szabó Imre
földmérő által megküldött árajánlatot,
melyre az árajánlatban feltüntetett bruttó
643.800 Ft keretösszeget a 2016. évi költségvetésben biztosítja.
A testület a Jászfényszarun megvalósuló tanyavillamosítás dűlőútjai famentesítésére
az Erdőmester Szövetkezetet keretszerződésben bízta meg.
Meghatározták, hogy a Közmeghallgatás
2016. március 2-án 16:30 órakor kerüljön
megtartásra a Városháza dísztermében.
Elfogadták a Jászfényszaru Ipari Centrum
Kft. által 2015. II. félévében végzett tevékenységeiről szóló beszámolót.
Jóváhagyták az új 8 csoportos óvoda és
4 csoportos bölcsőde építésének tervezési
programját.
A Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Idősés Vallásügyi Bizottság javaslatára:
· A képviselő-testület elfogadta a gyógyító kezelések igénybevételének díját,
mely szerint a gyógymasszázs kezelési
díja 300Ft/alkalom, a víz alatti vízsugármasszázs (tangentor) kezelés díja
600Ft/alkalom.
· A testület támogatását fejezte ki a vasárnapi fogorvosi ügyelet biztosításával
kapcsolatosan.
· Rendeletet alkottak a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjak megállapításáról szóló
hatályos helyi rendelet módosításáról.
· Határozatot hoztak az Idősek nappali
ellátásához kapcsolódó engedélyezett
létszám növeléséről.
· Elfogadták a Jászfényszaru Város Gondozási Központjának az Idősek otthona ellátás, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját.
Döntöttek a Jászfényszaru Város Gondozási Központja belső szervezeti egységeként
működő Támogató Szolgálat alapításáról,
valamint elfogadták a szakmai programját.
Támogatták a Plébánia mögötti önkormányzati telek szabadidő és sport célú
hasznosítására vonatkozó előkészítési
munkák elkezdését.
Zárt ülésen felajánlott ingatlanok vételi
szándékáról, illetve elutasításáról döntöttek.
2016. január 27.
A zárt üléssel kezdődő testületi ülés első
napirendjeként felajánlott ingatlan tekintetében hoztak döntést vételi szándékról, majd
felhatalmazták a polgármestert a köztartozásmentes adózói adatbázis ellenőrzésére.
Nyílt ülésen döntöttek Jászfényszaru
Város Településszerkezeti Tervének módosításáról, és rendeletet alkottak a helyi
Építési Szabályzat módosításáról.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatára a képviselő-testület:
· A „Foglalkoztatás és zöldségfeldolgozó képzés” című közfoglalkoztatási program keretében munkaruha és
egyéni védőeszköz beszerzésére nyertes
ajánlattevőként a Máté & Nagy Bt.-t
jelölte ki az ajánlatban szereplő bruttó
265.984 Ft összeg figyelembe vételével.
· A „Foglalkoztatás és raktáros képzés”
című közfoglalkoztatási program keretében munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzésére nyertes ajánlattevőként a Máté
& Nagy Bt.-t jelölte ki az ajánlatban szereplő bruttó 262.725 Ft összeg figyelembe vételével.
· A „Ráépülő közfoglalkoztatási program a mezőgazdasági kapacitások erősítéséért Jászfényszarun” című, 2016.
évi STARTMUNKA kistérségi mintaprogram keretében 500 db napos csibe
beszerzésére nyertes ajánlattevőként a
Pipi-Tér Bt.-t jelölte ki az ajánlatban
szereplő bruttó 98.743 Ft összeg figyelembe vételével.
· A „Ráépülő közfoglalkoztatási program a mezőgazdasági kapacitások erősítéséért Jászfényszarun” című, 2016.
évi STARTMUNKA kistérségi mintaprogram keretében vetőmag beszerzéséhez ajánlattevők kijelöléséről.
· A „Bővülő mezőgazdasági tevékenység
Jászfényszarun ráépülő program keretében” című, 2016. évi STARTMUNKA kistérségi mintaprogram keretében
aprómagvető gép beszerzésére ajánlattevők kijelöléséről.
· Az Ifjúság és Orion utcák közvilágítás hálózat kiépítés eredményhirdetése tárgyában, mely szerint a hálózat
kiépítésével az Elektromos Műszaki
Szolgáltató Kft.-t bízta meg, ajánlatát,
mint a legkedvezőbbet elfogadta. Egyben
felhatalmazta Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármestert, hogy a győztes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg.
A kivitelezésre a költségvetésben bruttó 4.933.025 Ft-os összeget biztosított.
· „Az állami és önkormányzati szervek
elektronikus információbiztonságáról
szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott és egyéb IB kötelezettségek és feladatok teljes körű ellátása
a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatalnál” tárgyú eljárás nyertes
ajánlattevőjeként az Albacomp Kft.-t
jelölte ki az ár
ajánlatában megjelölt
bruttó 723.900 Ft figyelembe vételével, melyhez a forrást a város 2016. évi
költségvetésében biztosítja. A képviselőtestület felkérte dr. Voller Erika jegyzőt
a tárgyban megjelölt feladatok ellátására
irányuló szerződés megkötésére.
· Módosították a szerződés hatálybalépésének időpontja vonatkozásában a
korábban informatikai szerződéssel kapcsolatosan hozott határozatot.
(folytatás a 3. oldalon)
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Jászfényszarun megújul az időskorúak nappali ellátása (Idősek Klubja)
A Bajcsy út és a Tompa Mihály út sarkán a
Teaház épületében kezdi meg működését az
Idősek Klubja.
Nyitva tartása H-P 8.00-16.00 óráig.
Szeretettel várjuk azokat a nyugdíjas korú
lakosokat, akik még szívesen kimozdulnak
otthonukból egy kis baráti beszélgetésre,
magányuk enyhítésrére, társas kapcsolatok
kialakítására.
Tervezett programjaink:
• Egyéni esetkezelés.
• Célzott beszélgetések, hogy az idős ember képes legyen túljutni akadályozott
állapotán, erősítve meglévő értékeit, személyisége pozitív erőforrásait.
• Ünnepekhez kötődően:

farsangi mulatság, nőnapi köszöntés,
húsvéti ünnepkör, anyák napja, névnapok megtartása, idősek világnapja, halottakról való megemlékezés, Mikulás,
karácsony ünnepe, költészet világnapja,
generációs találkozó, készségfejlesztő foglalkozások, környezetgondozás.
• Szabadidős programok szervezése
· Társas-, memória- és szójátékok,
kártyajátékok, vetélkedők;
· Kiállítások látogatása, kirándulások;
· Főzőklub (régi már-már feledésbe
merült ételek készítése);
· Nyársalás, bográcsolás;
· Kézműves foglalkozás:
dekorációk készítése, színezés, varrás,
hímzés, horgolás;

·
·
·
·

Szellemi, ügyességi vetélkedők;
Témaorientált beszélgetések, előadások;
Közös séták;
Napi sajtó elolvasása, aktuális hírek
közös megbeszélése;
· TV nézés, DVD-filmek nézése;

Tervezett programjainkkal igyekszünk színesíteni mindennapjaikat. Várjuk ötleteiket,
mivel töltenék el szívesen a szabadidejüket.
Pihenési, tisztálkodási lehetőség, étkezés
(ebéd) biztosítható. A távolabb lakó idős emberek be és haza szállítása megoldható.
Érdeklődni a Gondozási Központban (Bajcsy Zs. út. 7.) vagy a 57/422-148-as telefonszámon lehet.
Folyóné Márti

Az Idősek Otthonában fizetendő térítési díjak

A jászfényszarui idősek otthona belső képe
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete
1/2016. (I. 13.) önkormányzati rendeletében
többek között szabályozta az idősek otthonában fizetendő térítési díjakat is. Az eddig
meghatározott térítési díj összege 70.800 Ft/

hó volt, melyet két évvel ezelőtt állapított
meg a testület. Az elmúlt évben a körülményekre való tekintettel (az idősek benntlakása
mellett folyt a felújítás, építkezés) nem élt a
térítési díj emelésének lehetőségével.

Az új térítési díj összege 82.500 Ft/hó. A
kiszámítás módját, mértékét törvény szabályozza. A viszonylag nagyobb mértékű emelés oka, hogy a felújítás befejeztével modern,
minden követelménynek megfelelő személyi
és tárgyi feltételekkel állunk időseink szolgálatára.
Szeretettel várunk minden érdeklődő és kíváncsi lakost, nézzen szét intézményünkben!
Tájékoztatásul és összehasonlítás céljából
közöljük a környékbeli szociális otthonok
2016. évi térítési díjait:
87 000 Ft/hó
Jászdózsa:		
Jászladány: általános ellátás: 94 500 Ft/hó
demens ellátás: 89 500 Ft/hó
Jászapáti: általános ellátás: 84 000 Ft/hó
demens ellátás: 77 200 Ft/hó
Sülysáp:		
162 000 Ft/hó
Rózsaszentmárton:
86 000 Ft/hó
Jászberény: általános ellátás: 93 000 Ft/hó
demens ellátás: 88 000 Ft/hó
Gödöllő: elit, 1. osztály: 98 000 Ft/hó
2. osztály:
88 000 Ft/hó
demens ellátás: 70 000 Ft/hó
vendégszoba:
4 000 Ft/nap
Kiss Jánosné intézményvezető

Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 2. oldalról)
· Döntöttek a beruházási célterületen
elvégzendő tereprendezési munkához
ajánlattevők meghívásáról.
A 024/26, és 023/2 helyrajzi számú ingatlanok villamosítására költségvetésében
bruttó 5.633.720 Ft összeget biztosítottak,
egyúttal felhatalmazták Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert a Hálózat Létesítési Megállapodás aláírására.
A Lehel-tó ingatlan villamosítására költségvetésében bruttó 4.418.078 Ft összeget
biztosítottak, egyúttal felhatalmazták a polgármestert a Hálózat Létesítési Megállapodás aláírására.
Jóváhagyták a TÁMOP-5.3.6-11/1-20120062azonosító számú, „Utánunk a közös-

ség – komplex telep-program Fényszarun”
című projekt fenntartási feladataival ös�szefüggő létszámigényt 2016. december
31-ig, melyhez a szükséges fedezetösszeget
az önkormányzat 2016. évi költségvetésében
fogja biztosítani.
Döntés született arról, hogy az önkormányzat két pályázatot nyújt be a 2016.
évi kistérségi (járási) startmunka programok keretében. A mezőgazdasági mintaprogram keretében 36 fő, a közúthálózat
karbantartása mintaprogram keretében 10
fő foglalkoztatására.
A képviselő-testület a programok megvalósításához összesen 13.655.379 Ft forrást
biztosít a 2016. évi költségvetés terhére.
A biztosított forrásból a mezőgazdasági prog-

ram végrehajtásához kötelező forrásként
513.923 Ft, továbbá a pályázatban nem
nevesített kiadásokra 10.334.600 Ft, a mezőgazdasági földutak karbantartása pályázatban nem nevesített kiadásokra 2.806.856 Ft
használható fel.
Meghatározták a Jászfényszarui Közös
Önkormányzati Hivatal köztisztviselői
2016. évi teljesítménykövetelményeinek
alapját képező kiemelt célokat.
A Pénzügyi Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság javaslatára rendeletet alkottak a sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodába járásához nyújtható támogatásról
szóló rendelet módosításáról.
Dr. Voller Erika
jegyző
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Népszerű az új igazolvány
Nem is olyan régen november 19-én
hivatalosan megnyílt a Jászberényi Kormányablak. Október közepe óta próbaüzem volt élesben, kiváló eredményekkel.
Az ügyfélfogadási idő heti tizennyolc és fél
órával nőtt, a körülmények huszonegyedik
századiak. Az ünnepségről természetesen
tudósítottunk, most azonban arra kértük
a hivatal vezetőjét, dr. Dobos Róbertet,
hogy a január elsejétől bekövetkezett változásokról tájékoztassa olvasóinkat.
Ha megengedi, kezdjük az országosan legnagyobb érdeklődést kiváltó új személyi igazolvánnyal. Valóságos roham indult érte már
az első napokban. Miért?
Újfajta személyazonosító igazolványt vezettek be, mely a hagyományos kártya formá-

Dr. Dobos Róbert
tumú személyi igazolványok mellett kibővült
adattartalommal rendelkezik. Az új igazolvány amellett, hogy vizuálisan tartalmazza a
jelenlegi személyazonosító igazolvány adattartalmát, olyan beépített, magas biztonságú chippel is rendelkezik, amely tárolja a
személyazonosító adatokat, az állampolgárok
döntésétől függően az ujjnyomatukat, az
elektronikus aláírás létrehozásához szükséges
adataikat, illetve a társadalombiztosítási- és
adóazonosító jelüket is.
Mivel tud többet az új igazolvány?
Az új igazolvány kényelmes azonosítási
szolgáltatásait a személyes megjelenésnél,
hitelesítési szolgáltatásait az elektronikus
ügyintézés során használhatjuk. Az okmány
képes arra, hogy - amennyiben a polgár a személyazonosító igazolványához tartozó PINkód megadásával ehhez hozzájárulását adja
– az okmány elektronikus tároló eleméből, az
arra jogosult szerv a rendelkezésére bocsátott
olvasókulcs segítségével ki tudja olvasni az
állampolgár azon személyes adatait (így akár
a taj és adóazonosító jelét is), amelyekre jogosult, és az adott ügyintézéshez szükségesek.
A túl sok adat biztonsági-bizalmi kérdéseket is felvet az emberben…
Az új típusú okmány magas biztonsági fokát az egyes funkciókat megtestesítő adatcso-

portok egymástól elkülönült tárolása garantálja. Egyszerre csak egy funkciót lehet majd
használni, megakadályozva ezzel, hogy több
adatunk is hozzáférhető legyen az arra nem
jogosultak számára. A kártyán elektronikusan tárolt adatokhoz való teljes hozzáférésre
nincs lehetőség. Az ujjnyomat tárolással az új
okmány magas biztonságú, hiteles személyazonosításra is alkalmas lesz – az okmány és a
személy egyértelmű egymáshoz rendelésével.
Az e-szig tároló eleme az ujjnyomatot tehát
abból a célból tartalmazza, hogy az állandó
személyazonosító igazolvány és a polgár közti
kapcsolat kétséget kizáróan megállapítható
legyen.
Kötelező az ujjlenyomat tárolása?
A tároló elem nem tartalmazza az ujjnyomatot, ha a polgár a személyazonosító igazolvány kiállításakor a 12. életévét még nem
tölti be, illetve, ha a polgár annak rögzítését
visszautasította, vagy annak adására fizikailag
képtelen.
Ha úgy döntünk, hogy minden adat legyen
egyben, milyen előnyre számíthatunk?
A tároló elem a polgár arcképmását, aláírását és ujjnyomatát képi formátumban tárolja.
Az eSIGN (e-aláírás) kártyafunkció alkalmas elektronikus dokumentum természetes
személy általi elektronikus aláírással történő
aláírására. Az e-azonosítás funkció más azonosítási rendszernél magasabb hatásfokkal és
biztonsági szinten biztosítja az elektronikus
kormányzati és e-közigazgatási rendszerek
igénybe vételéhez szükséges elektronikus
azonosítás/hitelesítés funkciókat. Hosszabb
távon ez a funkció nemcsak itthon, hanem
minden olyan EU-tagországban is használható lesz, ahol a határon átnyúló elektronikus szolgáltatások rendszerét megvalósítják,
illetve létrejön a kölcsönös együttműködési
megállapodás.
Említsen meg néhány gyakorlati példát az
érthetőség kedvéért!
Elsőként említem a hiteles elektronikus
ügyintézést állami, közigazgatási ügyekben.
Aztán lehetséges az elektronikus számlázás, a
hiteles banki kommunikáció. Céges példákat
említve nagy előny a hiteles szerződéskötés
és kommunikáció vállalati beszállítói, vevői
partnerekkel, a vállalaton belüli biztonságos
kommunikáció, nagy mennyiségű hiteles dokumentum előállítása vagy éppen az elektronikus kereskedelem.
Meddig érvényes az új igazolvány, és mi lesz
a régiekkel?
A fő szabályt mondom csak: jellemzően 18
éves kor alatt 3, afölött a kiállítás napjától
számított 6 év az igazolvány érvényessége. Az
új okmány bevezetésére felmenő rendszerben
kerül sor, ami azt jelenti, hogy az új szabályozás hatályba lépése a 2016. január 1-je
előtt kiállított okmányok érvényességét nem
érinti, azok az okmányban meghatározott érvényességi időn belül érvényesek maradnak.
A 2016. január 1-jét megelőzően kiállított,
érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező és állandó személyazonosító igazolványra jogosult polgár az új típusú okmány

kiadását bármikor kezdeményezheti. Az új
típusú igazolvány átvételét követően a korábbi személyazonosító okmány érvényét veszti,
míg a korábbi taj-kártya, lakcímkártya és
adókártya továbbra is érvényben marad.
A híradásokban megjelent, hogy a rezsicsökkentés a közigazgatás területére is kiterjedt. Miről van szó?
2016. január elsejétől – a tavaly június és
augusztus között meghirdetett széles körű
társadalmi konzultáció során megfogalmazott állampolgári és vállalkozói javaslatokat
alapul véve – a jogalkotó állami rezsicsökkentés tárgyában hozott intézkedéseinek részeként több közigazgatási eljárás ingyenessé
vált. Ennek eredményeként éves szinten,
mintegy 10 milliárd forint marad az állampolgároknál.

Ingyenes lett:
· Személyazonosító igazolvánnyal és
személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolvánnyal (lakcímkártya)
kapcsolatos eljárás;
· Családi állapot-változással összefüggő
névváltozás miatt indult hatósági eljárások;
· Eltulajdonított okmányok pótlása
(személyi ig., lakcímkártya, parkolási ig.,
vezetői eng., egyéni vállalkozói ig., forgalmi, törzskönyv, útlevél);
· Gépjárművezetői engedély kiállítása
(első alkalommal);
· Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos eljárás;
· A vállalkozói igazolvánnyal és az üzlet
működési engedélyével kapcsolatos eljárás;
· Hatósági erkölcsi bizonyítvány
(évente négy alkalommal);
· Tulajdonjog és haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése (örökléssel összefüggésben, hagyatékátadó végzés alapján);
· Oktatási igazolvány (diákigazolvány,
pedagógusigazolvány, oktatói igazolvány)
kiállítása;
· Cégkivonat (évente négy alkalommal),
cégmásolat kiállítása (ha azt a cég tagja
vagy képviselője kéri).
Forrás:
Jászkürt újság 5. év 3. szám XXVIII./03
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Jászfényszaru, szeretlek!
A demográfiai előrejelzések szerint fokozatosan csökken a munkavállaló-korú népesség száma, miközben növekszik az 50 év felettiek
aránya. Ezért különös figyelmet igényelnek a munkaerőpiacon lévő
fiatalok, Jászfényszaru pedig mágnesként hat rájuk. Városunk próbálja
a helyi és az itt letelepedett fiatalok igényeit maximálisan kielégíteni.
De kérdezzünk meg három vidékről idejött fiatalt, Balázs Gábort,
Csollák Zsoltot és Urbán Csabát, hogyan vélekednek erről.
Mikor kerültél a mi
kis városunkba?
B. G.: 1998 augusztusában kerültem és
költöztem kalandos
körülmények között
kisvárosunkba.
Cs. Zs.: Körülbelül
8 éve költöztem a családommal Jászfényszarura.
U. Cs.: 2011-ben
jöttem Jászfényszarura dolgozni. A Jászság
Jászfényszarun kívüli
összes települését és a
Dél-Hevesi kistérség
településeit tömörítő
Urbán Csaba
Regio-Kom Társulásnál dolgoztam hulladékgazdálkodással kapcsolatos projektek írása, lebonyolítása területén,
ahol elég sikeres időszakot tudhattam magam mögött, hiszen több
mint 5,2 milliárd forintnyi pályázati forrást sikerült négy pályázat
útján nyernem a társulásnak a térség felhagyott hulladéklerakóinak
rekultivációjára és hulladékgazdálkodási-rendszerének fejlesztésére.
Ezen munka mellett 2011 májusától először 4 órában kezdtem dolgozni a GAMESZ-nál, majd 2012 áprilisától 8 órában a hivatalban,
a Projektirodán.
Mi motivált abban, hogy ideköltözz?
B. G.: A 2. – és egyben utolsó – feleségem iránt érzett olthatatlan
szerelem volt az indítóok.
Cs. Zs.: Jászberényben éltem, a vendéglátóiparban dolgoztam és elég

Balázs Gábor és családja
sok ismerősöm, barátom volt Jászfényszarun. Az építési telkek árai is
kedvezőbbek voltak, és a Budapesttől való távolság is csökkent, s mivel
feleségem ott dolgozik, ingázik minden nap. Valamint a munkalehetőségek is vonzottak.
U. Cs.: Egyrészt nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármester asszony személyes megbeszélésen jelezte,
hogy egy felkészült, szakértő és hatékony projektirodát szeretne kialakítani, és ott számítana rám is, másrészt új kihívásként kezeltem,
hiszen itt a szakmámban a környezetgazdálkodásban, és mellette projektmenedzsmentben is dolgozhatom. Mind ezek mellett az sem volt

elhanyagolható tény, hogy nagy szeretettel fogadtak, bíznak bennem
és a tudásomban, számítanak rám, és bizony maximálisan biztosítottak a kiemelkedő munkához szükséges feltételek, körülmények.
A családod hogyan érzi magát Jászfényszarun?
B. G.: Mondhatni remekül. Mindegyikünk számára minden általunk kívánt lehetőség adott. Kizárólag a Pestről leköltözők, illetve azok
számára nem tetszhet Jászfényszaru, akiknek soha semmi sem jó.
Cs. Zs.: A családom gyorsan megszokott itt, 2 kislányt nevelünk.
Jászfényszarut barátságos emberek lakják, így körülöttünk csend és
nyugalom honol.
U. Cs.: 2011-től Illés Péter kollégámmal folyamatosan napi szinten ingáztam Jászapáti és Jászfényszaru között. 2013. év elején lehetőségem nyílt igényelni az önkormányzattól szolgálati lakást, melybe
beköltözés után az akkor még menyasszonyom is ide tudott költözni,

Csollák Zsolt és családja
egyszóval össze tudtunk bútorozni. Kipróbálhattuk, hogy milyen az
élet a nap 24 órájában egymás mellett. A vége az lett, hogy 2014. év
végén összeházasodtunk itt Jászfényszarun, majd 2016. február elején
meg is született a kisfiunk. Ebből érzékelhető, hogy jól érezzük magunkat Jászfényszarun.
Szerinted mi a fiatalok számára vonzó városunkban?
B. G.: A fiatalok érezhetik és élvezhetik a város dinamikus fejlődést, talán csak az ide kötődéshez szükséges építési telkek száma nem elegendő.
Cs. Zs.: A pályakezdő, munkát kereső fiatalok, ha keresnek, itt biztosan találnak munkát, van bőven lehetőség, amiből válogathatnak.
U. Cs.: Fontosnak tartom, hogy az önkormányzat vezetése modern
nézeteket vall, nem zárkózik el az újításoktól, sőt, kifejezetten sikeresen alkalmazza, ötvözve a már jól bevált stratégiákkal is. Értem ezt arra,
hogy megpróbálja helyben tartani a fiatalok egy részét, melyre cselekvési programokat dolgoz ki, munkahelyet hoz Jászfényszarura, sokszor
teret ad a közös gondolkodásra, meghallgatja a lakosok véleményét,
sőt, nemcsak meghallgatja, hanem törekszik azok kielégítésére.
A városkép az utolsó években szinte teljesen átalakult, megszépült.
Az élet egy elég nagy szegmensében történtek kisebb-nagyobb fejlesztések, és folyamatban van további fejlesztések kidolgozása, megvalósítása. Mindig újabb és újabb kihívások találhatóak.
Összehasonlítva Jászfényszarut több hasonló méretű településsel,
azért világosan látszik, hogy egy fegyelmezett stratégia mentén halad
a város fejlesztése. Persze vannak olyan szegmensek, amiket még nem
érintettek a fejlesztések, de az átlagon felüli infrastruktúraminőség, a
munkahelyek közelsége, Budapest és agglomerációjának közelsége, a
település nyugalma, a település szépsége, a rendkívül szerteágazó kikapcsolódási programlehetőség, a gyermekeknek megteremtett szabadidőparkok és játszóterek, a modern egészségház, az idősekkel való
kiemelt törődés, a mind újabb és újabb lehetőségek mind-mind azt
mutatják a fiatalok, a közép- és idősebb korosztály számára is, hogy
érdemes elgondolkozni azon, hogy bizony megéri itt lakni. Én már
csak tudom, hiszen van összehasonlítási alapom más településekkel is.
Az interjú címét magadénak érzed?
B. G.: Abszolút. Hiszen Jászfényszaru a nejem által = szerelem (csak
úgy matematikusan)
Cs. Zs.: Természetesen.
Szilágyiné Marika
U. Cs.: Persze, nagyon.
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145 éve született Rimóczi István főbíró
A Jászfényszaruért Alapítvány Tóth Tibor szerkesztésében, Farkas
Kristóf Vince történész elöljárók kutatásainak felhasználásával 2013
decemberében megjelentette 160 oldalon az Elöljárók Élenjárók című
könyvet. A kötet Jászfényszaru közigazgatásának 110 évét öleli fel. Sajnálatosan az 1924 és 1945 közötti községi jegyzőkönyvek más iratokkal együtt megsemmisültek, így az 1945 előtti elöljárókról a neveken
és a hivatali időn kívül nincs más információnk. Kutattam és kerestem
élő leszármazókat, akik a „családi legendárium” alapján emlékezni
tudnak jeles elődükre. Így jutottam el Rimóczi István az utolsó, az
1886. évi XXII. törvénycikk alapján megválasztott (a II. világháború
kitörése miatt a választás a rendkívüli körülményekhez alakult) főbíró
unokájához, Rimóczi Miklóshoz.
Névjegy: 1936-ban Rimóczi Imre (1903–1981) és Ézsiás Mária
(1909–1996) szülők gyermekeként Jászfényszarun született. Mivel
szülei a Vasút tanyán a Lipóczi lapos dűlőben éltek és gazdálkodtak,
így Rimóczi István (főbíró) a nagyszülők benti, mai Ady Endre úti
házától járt iskolába. Tanítója Miklósi István volt. Az első hat osztályt
Jászfényszarun, a 7. és a 8. osztályt Hatvanban végezte. Szülei a jó
képességű szorgalmas tanulót beíratták a jászberényi Lehel Vezér Gimnáziumba. Két év után átment a hatvani Bajza József Gimnáziumba,
mivel a vasútállomás közelében laktak, így naponta
vonattal közlekedett, és
1954-ben érettségizett.
Vasútforgalmi képzésen
vett részt, forgalmista képesítést szerzett. Szolgált
Jászfényszaru, Pusztamonostor vasútállomásokon
is. 1961-ben másfél éves
MÁV Tisztképzőt végzett,
amely tiszti képesítést
adott, ezt követően budapesti állomásokon dolgozott.
Vezetőinek javaslatára,
mivel gyakorlattal rendelkező közlekedésmérnökre nagy szükség volt,
Rimóczi István főbíró – 1945
beiratkozott a Budapesti
Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karára, ahol munka mellett 1968-ban okleveles közlekedésmérnöki diplomát szerezett. Nyugdíjazásáig, 1994-ig, a MÁV
Vezérigazgatóságán felelős beosztásban dolgozott, mellette 71 éves
koráig vasútforgalmi szakközépiskolában mérnöktanárként tanított.
Vasúttal kapcsolatos jelentős szakmai tanulmányokat írt, lektorált. A
vasúti középfokú képzéshez készített könyveiből még most is tanítanak, de számos vasúttörténeti könyv, lexikon szerzőtársa, szaklektora.
Vasúttal kapcsolatos több mint tíz könyvsorozat, kötet létrejöttében
közreműködött, fűződik nevéhez.
Házasságot között 1965-ben Stieber Máriával, két leánygyermekük
született. Gabriella építész, gazdasági mérnök, közgazdász, családjával
Budapesten él. Csilla építőmérnök, férjével az Amerikai Egyesült Államokba költözött, két gyermekük megtartotta magyar identitásukat.
Négy unokájuk van.
Rimóczi Miklós igazi lokálpatrióta, ragaszkodik Jászfényszaruhoz, a
szülői házhoz, mely a Szabadság út 64. szám alatt található. Télen,
nyáron legalább hetente kétszer Budapestről leutazik, és egy-egy napot
itt tölt, de gyermekei is évente legalább egyszer ide látogatnak.
Most ismerjük meg az unoka visszaemlékezését a 145 évvel ezelőtt
született nagyapjáról, Rimóczi István főbíróról, aki 1934 és ’42 között, valamint 1944-ben és az azt következő néhány hónapban főbíráTóth Tibor
ja volt Jászfényszarunak.
Örömmel tapasztalom, hogy Fényszarun mindig van újság… Fejlődik gazdasága, kultúrája, de a hagyomány ápolásának is szentelnek
figyelmet a helyiek. Megemlékeznek őseikről, ünnepeikről. Ehhez szeretnék most csatlakozni én is, amikor nagyapámról, Rimóczi Istvánról

emlékezem, aki 1871–1951 között élt, és 1934-ben a település főbírójává választották. Nagyapám régi jászfényszarui gazdálkodó, középbirtokos családból származott. Felesége Pető Karolina (1874–1936) volt,
aki Ilona és Imre nevű gyermekeiknek adott életet.
Házuk a mai Ady Endre út 5. sz. alatt állt, az épületet mára már
lebontották. Közismert, hosszú, vert falú, nyeregtetős, náddal fedett,
kemencés ház volt. A középen lévő konyhából az utcai, első és hátsó
szobák nyíltak, míg az épület végén a kamra helyezkedett el. A falusi
házhoz tartozott még egy istálló, fészer és ólak. Az udvar közepén pedig a gémeskút állt az állatok itatásához.
A település lakói a kemény munkához voltak szokva. Nagyapám számára a folyamatos gazdálkodás mellett folytatott önképzés előrelépést
is hozott.
A bírói választás előtt természetesen megmérettettek a jelöltek.
A főszolgabíró meghallgatásra magához kérette nagyapát is. Hivatalában politikai véleményén túl a családi körülményeiről szintén tájékozódott. Vizsgálta rátermettségét, megkérdezte, szokott-e újságot
olvasni, de még írástudását is ellenőrizte egy táblázat kitöltetése útján.

Rimóczi István unokája, a 13 éves Rimóczi Miklós és dédunokái a 2
éves ifj. Karizs Imre (ölében) és a 3 éves Langó Erika (Kovács Lászlóné)
társaságában (1949)
Később Gyila főjegyző úr a vizsga eredményességéről tájékoztatta
nagyapámat, sőt mi több, a választás esélyesének nevezte őt. A jóslat
beigazolódott: nagyapa a falu főbírója lett.
A főbírói munkakör teljesen megváltoztatta az életét. Igaz, már 63
éves volt ekkor, de nagy tapasztalata, megfelelő tudása és határozott
fellépése valóban alkalmassá tette erre a feladatra.
Hivatala elfoglalása után elsősorban a községi elöljárókkal történő jó
kapcsolat kialakítását tartotta fontosnak. A főbírói munkakör átvétele
arra kényszerítette, hogy vagyonát két gyermeke között ossza fel, és
átadja nekik azt művelésre. Nemkívánatos családi események – lánya
1933-ban özveggyé vált, felesége pedig 1936-ban meghalt – szintén
változásokat követeltek. Imre fia feleségével az újonnan épült tanyára,
míg lánya a két iskolás gyermekével édesapjához költözött. A nagy
változások ellenére a családban – ahogy mondani szokták – rend és
(folytatás a 7. oldalon)
béke honolt.
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145 éve született Rimóczi István főbíró
(folytatás a 6. oldalról)
Édesapjuk anyagilag is támogatta gyermekeit. Minden évben ő fizette ki az adójukat.
A gondoskodás mellett tette ezt azért is, hogy
egy esetleges késedelmes fizetés miatt neki ne
kelljen szégyenkeznie. Ő, mint bíró törvénytisztelő volt, nemcsak hivatalában, de magánéletében is példát mutatott.
942 őszén engem szintén ő vitt el az iskolába beíratni, de a tanév végén sem felejtett
el eljönni a vizsgákra, meghallgatni bennünket. Természetesen egy nagy csomag drazsét
is kaptunk tőle, amit a tanító bácsi osztott el
közöttünk.
Vallásos emberként a közelben lévő templomot is gyakran látogatta.
A háború gyors közeledte az egész elöljáróság munkáját megnehezítette. Példaként
a magyar, a német, majd a szovjet hadsereg
élelmezése egyre nagyobb terhet jelentett számukra.

Jászfényszarun a hatalomváltásra 1944.
november 16-án csütörtök éjszaka került
sor, jelentősebb harci cselekmények nélkül.
Természetesen ezen az éjjelen a főbírónak a
községházán volt a helye. Előre készültek az
eseményre, mivel a német városparancsnokkal a főjegyző tolmács nélkül is szót értett. A
németek Zsámbok felé vonultak el, de tervük
volt még, hogy a Zagyva és a Galga hídjait
a rajtuk történt áthaladás után felrobbantják.
Ezt végül csak a Galga-híddal tették meg, a
Zagyva hídja hősiesen „ellenállt”.
A németek távozását követően a bíró feladata volt a fehér zászló kitűzése. Virradatkor
nagyapa - a rövid hazafelé vezető úton - már
számos orosz katonával találkozott, akik bizalmatlanul méregették őt. A hatalom átvételét követően a szovjet katonai városparancsnok azonnal elrendelte és támogatta, hogy a
jászfényszarui közigazgatás mielőbb kezdje el
működését. Úgy intézkedett, hogy a régi ve-

zetők és dolgozók maradjanak tisztségükben.
Az elöljáróság, valamint a köztisztviselők testülete így december harmadik hetében már
ismét végezték munkájukat.
A talált feljegyzések szerint 1945. április
18-án alakult meg az új képviselő-testület.
Itt már Dányi István, az új főbíró mondta
el beszédét. Egy másik, 1945. április 10-i
jegyzőkönyv szerint ekkor alakult meg a
jászfényszarui Termelési Bizottság, amelynek
elnöke Rimóczi István lett, de főbírói beosztását már nem említették. Az 1945 és ’48
között működő községi képviselő-testületnek
még szintén tagja volt.
Nagyapa - néhány év pihenés után - 80 éves
korában 1951-ben békésen, családi körben
halt meg. Sírját a jászfényszarui felső, mai néven Szent Kereszt temető őrzi.
Emlékeit lejegyezte unokája,
Rimóczi Miklós

Vérvétel Jászfényszarun

Fekete Józsefné vagyok, születésem óta Jászfényszarun élek. Az egészségügyi szakiskolát Szolnokon végeztem, majd a hatvani kórházban
kezdtem dolgozni, ahol felnőtt szakápolói képesítést szereztem. 2015.

május végén jöttem el a kórházból, azóta a Gondozási Központ dolgozója vagyok.
A múlt év tavaszán azzal kerestek meg az önkormányzattól, hogy szeretnék megvalósítani a rendelőintézetben a település lakóinak helyben
történő vérvételét. A jászberényi Szent Erzsébet kórház laboratóriumával egyeztetve júniustól hétfői napokon, augusztustól már szerdán
is van lehetőség vérvételre reggel 7-10 óráig.
Jászfényszaru lakossága örömmel fogadta a kezdeményezést, különösen azok a betegek, akiknek betegségük miatt eddig kéthetente, vagy
havonta kellett más városba vérvételre utazni.
A helyben történő vérvétel sikerességét bizonyítja, hogy 2015. júniusától 2016. január végéig 1346 esetben történt vérvétel. Ez havi
átlagban 192 vérvételt jelent.
A vizsgálat eredményét a betegek háziorvosaiktól vehetik át, akik
szükséges tanácsokkal, gyógyszerekkel látják el, és esetlegesen további
vizsgálatokra küldik az arra rászorulókat.
Továbbra is kérem Önöket, jöjjenek el az orvos által kiírt vérvételre,
hiszen nagyon sokszor komoly betegségeik is gyógyíthatóak ha időben
kiderülnek!
Fekete Józsefné

Szépkorúak köszöntése

Zsólyomi Imre 2016. január 7-én volt 90. éves, Dobák Pálné Berze Erzsébet
2016. január 12-én 95. éves. Fotók: Szalainé Varga Erzsébet, Morvainé Palócz Éva

Varga Imrét 95. születésnapja alkalmából
köszöntötte fia Jóska és családja
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Kulturális hírek, események, információk
Kultúrházak éjjel-nappal
Jászfényszaru idén is
csatlakozott a Kultúrházak éjjel-nappal országos
programsorozathoz. Február 4-től 7-ig 8 program
várta az érdeklődőket,
amelyeken mintegy 530
fő fordult meg a Petőfi
Sándor Művelődési Ház
és Könyvtárban.
Az adácsi Veritas Színpad nagy sikerrel mutatta be Fiatalság, bolondság című zenés vígjátékát. Az előadás után a csoport a helyi színjátszókkal töltött el egy baráti estét.
Katinka
Fotó: Glonczi Rudolf

Amerre én járok…
Fotókiállítás nyílt február 4-én „Amerre én járok…” címmel Mádi
József amatőr fotográfus munkáiból. A képeken az alkotó a Mátra hegyei közt töltött túráinak legszebb pillanatait örökítette meg.
A természet szépségei, az épített környezet elhagyatottsága ugyanúgy szerepelnek rajtuk, mint a hétköznapi emberek napjainak egyegy pillanata. A kiállítást Bugyi István József grafikus művész, iskolai
tanár nyitotta meg, a műsorban közreműködött Jarábik Maja Laura
és Horváth Levente, akik gyönyörű néptánccal örvendeztették meg a
jelenlévő érdeklődőket.
Szöveg: Róbel Gábor
Kép: Dávid Ildikó

Többen éltek a lehetőséggel
A Szülők Akadémiája keretében dr. Jeanné Loós Anita klinikai szakpszichológus Szeretve nevelni, nevelve szeretni címmel mintegy 40 fő
érdeklődőnek tartott előadást a Kisiskolában január 21-én.
Az általános iskola és a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
Drámapedagógiai Műhelye közös rendezvényén az előadás után nemcsak a kérdésekre válaszolt a nagy tapasztalattal rendelkező szakember,
hanem egyéni tanácsadást is adott a szülőknek.
Katinka
Fotó: Glonczi Rudolf

A magyar kultúra napját a helyi hagyományokhoz híven idén is színházzal ünnepeltük. Az előadás előtt Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
köszöntötte a közönséget. A jászárokszállási Görbe János színkör Család ellen nincs orvosság című zenés vígjátékát több mint 200 néző tekintette meg.
Katinka · Fotó: Glonczi Rudolf
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Kulturális hírek, események, információk
Kamerák és házirend
Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy a Petőfi
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár épülete
külső és belső tereit az önkormányzat támogatásának köszönhetően kamerák is figyelik.
Az intézmény frissített házirendjét megtalálják a hirdetőtáblán, a város és a könyvtár
honlapján. Kérjük a látogatókat, hogy segít-

senek annak betartásában és a betartatásában.
Kérjük partnereinket, hogy terembérleti,
teremhasználati igényeiket, a sikeres együttműködés érdekében lehetőleg minél hamarabb jelezzék.
Köszönettel:
Bordásné Kovács Katalin igazgató

Samsung ajándékok
A Samsung Elektronics Magyar Zrt. Hyun
Jun Jung elnök úr részvételével 2016. január 29-én tartott adományozó ünnepségén 1
db Samsung Smart televíziót és két monitort
adományozott a Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtár részére, melyek a lakossági

tájékoztatást és az olvasóterem szolgáltatásait
gazdagítják majd a jövőben.
A képen az intézmény igazgatója, Bordásné
Kovács Katalin és Szabó László munkatárs,
önkormányzati képviselő látható az átadást
követő pillanatokban.

Felolvasóest

A Talamba Ütőegyüttes diákoknak, óvodásoknak adott nagysikerű koncertjén
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban január 25-én

Január 15-én a Tájházban, a kemencénél
jöttek össze a felolvasók

Fotó: Szabó László

Fotó: Glonczi Rudolf

Itt járt a Talamba!

Szorgos kezek által szép holmik készülnek…

A kézimunkázás kedvelői rendszeresen összejönnek a művelődési
házban és könyvtárban Jászfényszarun idén is. Képeinken a horgoló
klub, a kézimunka kör és a foltvarró klub tagjait látjuk. A horgolók
már most kokárdákkal készülnek a március 15-i ünnepségre. Köszönjük a segítségüket!
Kép és szöveg:
Dávid Ildikó, Nagy Ildikó
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Fotó: Nagy Ildikó

Kulturális hírek, események, információk
Nők a Bibliában – Stummerné
Testünk a csoda
Interaktív kiállítás gyerekeknek
Nagy Ágnes református lelkész
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagyterme
ismeretterjesztő előadása
Ideje: 2016. április 11-16 ig.
„Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra! Bizony,
erős a szerelem, mint a halál, legyőzhetetlen szenvedély, akár a sír. Úgy lobog,
mint a lángoló tűz, mint az Úrnak
lángja.” (Énekek Éneke 8,6)
A Szilágyi Erzsébet Nőegylet 2016.
február 9-én 18 órától a Szent Erzsébet Közösségi Házban látta vendégül
Stummerné Nagy Ágnes református
lelkészt, aki Nők a Bibliában címmel
tartott előadást.
Az Ószövetség jeles nőalakjaitól
(Éva, Sára, Eszter) Máriáig eljutva,
példabeszédekkel tarkított, valós
élethelyzetekkel megrajzolt előadást
hallhattunk, melyet a festészet nagyjainak alkotásai egészítettek ki. A
sok-sok bibliai idézet a jelenlévőket is
megerősítette abban, hogy a könyvek könyve bizony mindenre választ
adhat, csak figyelmesen kell olvasni.
A jeles alkalmat közös imádkozással megnyitva Kiss Gábor atya is
megtisztelte, akinek ezúton is köszönjük, hogy az eseménynek helyet
adott. Az előadás időben az ökumenikus imahét és a Házasság Hete
közé esett, így utalás és kapcsolódás mindkettőhöz volt.
A „hivatalos” rész után kérdésekre is volt lehetőség. A lelkészi hivatás mibenléte, a családanyaság és hivatás összeegyeztetése érdekelte a
jelenlévőket legjobban, illetve a református hitgyakorlás, amely sok
érdekességgel szolgálhat egy katolikus hívő számára.
A nőegylet a tavaly megkezdett ismeretterjesztő előadásait ez évben
is szeretné folytatni, hiszen kitűzött célja, feladata elősegíteni, hogy az
örök és alapvető, a társadalom mai értékrendszeréből kiveszni látszó
értékekre - szeretet, élet, család, emberi méltóság, szabadság, hit – felNagy Ildikó · Szilágyi Erzsébet Nőegylet
hívja a figyelmet.

A kiállítás célja és küldetése, hogy egyedi eszközökkel bemutassák
és a gyermekeknek is könnyen érthetővé tegyék az emberi test működését. A tárlatnak nagy szerepe lehet abban, hogy a látogatók játékos
módon, szinte észrevétlenül szerezzenek új ismereteket. Ebben nagy
segítséget nyújtanak az interaktív eszközök, mint például a szívpumpa, a hormonrakéta, a májraktár, az emésztőpálya, az idegsejtragyogás,
az izomszalag-emelő, a robotkar-irányítás, a villámló agy, a táplálékválasztó, a csontrakodó vagy éppen az idegrendszer-autópálya. Külön 8
állomásból álló részleg az iskolás korosztálynak és külön 6 állomásból
álló részleg az óvodásoknak.

Gyöngy-hírek

A gyöngyszakkör tanfolyam keretein belül a résztvevők elsajátítják
a gyöngyszövés, peyote szövés, valamint a hagyományos népi ékszer
készítés alapjait.
Kép és szöveg: Barnet Hajnalka

Polgárvédelmi felkészítő előadás

A Katasztrófavédelem Jászberényi Kirendeltsége és a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság a Jászfényszaru területi műszaki-mentő
(árvízvédelmi komplex) szakalegységnek tartott polgárvédelmi felkészítést – törvényi kötelezettség mentén – 2016. 02. 19-én a Petőfi
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár kistermében.Fotó: Róbel Gábor

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2016/2

11

Kulturális hírek, események, információk
A Nagy Könyvkihívás

Fotó: Dávid Ildikó

„A könyv igazi életbiztosítás, egy cseppnyi ízelítő a halhatatlanságból.” (Umberto Eco)
A 2015-ös év egyik legizgalmasabb könyvtári eseménye a nagy könyvkihívás volt. Januárban még hihetetlennek tűnt, hogy az ember munka, család, tanulás mellett el tud 50
könyvet olvasni (illetve 52-t). Egy hét egy kötet ritmusban kellett haladnia annak, aki szerette volna teljesíteni a kihívást. Így viszont
már nem tűnt lehetetlen vállalkozásnak. Sőt!
Örömmel válogattunk, néha csalódtunk egyegy könyvben. Néha kincsekre leltünk, rácsodálkoztunk, hogy egy-egy könyv milyen jó.
A kalandra több mint 20-an neveztek be,
ebből 10 fő járt sikerrel. Habár nem a gyorsaság volt a cél, valahogy mégis egy kis vetélkedés közepébe csöppent az ember, ami jótékonyan hatott rá. Jó volt számolgatni, hogy
hány kötetet olvastunk el.
Mindent összevetve fantasztikus egy év volt.
Sok jó, kevés rossz könyvvel. Ajánlgattunk
egymásnak, listákat csináltunk, segítségül
hívtuk a moly.hu-t, a könyvkihívás internetes oldalát, és persze remekül szórakoztunk.
Mindenkinek volt nemszeretem pont, amihez nagyon nehéz volt jó könyvet találni (pl.
a saját monogramoshoz).
Mindenkinek lett kiemelkedő, amire 5*-t
adott. Kevesebbet néztünk tévét, több oldalt
tudtunk legyűrni egy nap. Volt olyan, hogy
az ember belekezdett egy kötetbe, és addig
le se tette, míg végig nem olvasta. Volt, aki
már szeptemberben végzett az 52 könyvvel,
volt, aki júliusban kezdte, és úgy is végzett
december 31-ig.

Mi, könyvtárosok is olvastunk, igyekeztünk
segítségére lenni a kedves olvasónak, és jó
könyveket ajánlani.
2016. január 29-én meg is ünnepeltük egy
tortával és személyre szóló könyvajándékokkal, hogy ilyen jó kis közösségbe kerültünk.
Ezúton is gratulálunk minden kedves résztvevőnek, akár teljesítette, akár nem az 50
elolvasását. Az olvasás, méghozzá a hagyományos papír formátumú könyv olvasása volt a
lényeg, nem a mennyiség.
A kihívást leggyorsabban Turú Istvánné teljesítette, akinél az elolvasott lapok száma is
óriási volt, 2. helyezett Bujdosó Katalin lett,
a 3. pedig Kiss Zsuzsanna.

A nagy érdeklődésre való tekintettel ebben
az évben is lehet kalandozni, aki kedvet érez
magában az olvasáshoz, azt szeretettel várjuk
a könyvtárban.
Igyekeztünk olyan pontokból összeállítani az új kihívási listát, hogy mindegyikhez
örömmel tudjunk könyvet választani.
„A könyvek mindig további könyvekről beszélnek, és minden történet egyszer már elmesélt
történetet mesél el.” (Umbero Eco)
Vagyis az olvasást nem lehet abbahagyni, és
nem is érdemes.
Nagy Ildikó
könyvtáros

Jászfényszaru Város
Önkormányzata

5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.

Petőfi Sándor
Művelődési Ház
és Könyvtár

Felhívás

X. jubileumi JÁSZ FÉNY
vers-és prózamondó találkozó
Új lehetőségekkel, de a régi formában várjuk a 10 évestől idősebb versmondók jelentkezését a május 1-jén vasárnap 9 órakor
kezdődő versünnepre, melyet Jászfényszaru Város Önkormányzata a városnapi rendezvények sorában rendez. Idén a Városházán
tartandó találkozó egyben országos versenyek elődöntője is, ezért
még inkább érdemes felkészülni. A jubileumra tekintettel most
5 rangos zsűritagtól lehet tanácsot kérni. Jelentkezés és bővebb
információ Bordásné Kovács Katalinnál a művelődési házban a
muvhaz@jaszfenyszaru.hu címen. A részletes felhívást megtalálhatják a www.jaszfenyszaru.hu vagy a www.jaszfenykonyvtar.hu
honlapon.
Katinka
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Új bemutató április 9-én!
Jegyek már kaphatók!

Életképek a Hajtatónál

Thália szekerén a Fortuna

Az idén 44 éves Fortuna Együttes sűrű hónapot zárt. Háry János
kalandjai című előadásukkal (rendező: Kovács Andrásné) nagy sikerrel
szerepeltek január 22-én, a magyar kultúra napján Tóalmáson, majd
másnap Hevesen. A szintén arany minősítésű Szerenád című előadást
(rendező: Kovács Tímea) pedig a jászberényi Főnix Műhelyben mutatták be február 10-én. Aki bővebben szeretne tájékozódni, annak a
facebook hevesi hírportálját és a jászberényonline weboldalát ajánljuk.
A Petőfi-bérlet ez évadi utolsó előadása a Fortuna Együttes új darabjának bemutatójával zárul. Eddig szokatlan vállalkozásba fogott

Megérkeztek a naposcsibék, és kisbárányok is születtek

Mit rejt a ládafia?
a csapat, kortárs író, Tasnádi István: Finíto (Magyar zombi) című
darabját mutatják be április 9-én 18 órakor a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében. A napjainkban játszódó verses
tragikomédia, melyet profi színházak is műsorra tűztek, egy egyszerű
munkanélküli hentes és környezete életébe ad bepillantást, melyet a
groteszk módon megjelenő média irányít. Szereplők: Bordás Gyula,
Berzéné Magyar Krisztina, Bordásné Káposzta Erzsébet, Ocskó-Sós
Imre, Basa Éva, Tanczikó Attila, Kubala Antal, Both Béla, Tóth Angelika, Berze János, Földvári Edit, Bordásné Kovács Katalin. Díszlet:
Bordás Gyula, technikus: Bordás Zoltán, súgó: Cserháti Anett. Rendezte: Kovács Tímea.
Jegyek 1.000 és 1.500 forintos áron már kaphatók Basa Éva, Görbéné Amálka és Lukács Pál közönségszervezőknél és a művelődési házban. Ha jó helyet szeretne, már most vegye meg belépőjét, hogy ne
maradjon le a Fortuna Együttes különleges bemutatójáról, egy nagyKatinka
szerű vígjátékról! (Képünk a hevesi bemutatóról készült.)

A szentsír 1961-ben

Anyakönyvi hírek – Január
SZÜLETTEK: Barna János (Moldován Katalin), Dobos István
(Babka Réka), Horváth Noel (Szénási Bianka), Nagy Kornél (Czeglédi Ildikó).
2015 decemberben született: Muhari Dávid (Harmath Timea)
Előző lapszámunkban egy névelírás történt, itt közöljük a helyes
adatot: Kóródi Réka (Berényi Anita).
Házasságkötés: nem volt.
ELHUNYTAK: Borbély Józsefné Kardos Erzsébet (81), Boros Joachim (97), Both Józsefné Bagi Mária (82), Csaba István (47), Ézsiás
János (92), Jónás Sándorné Taraczközi Ibolya (65), Kovács Jánosné
Johancsik Mária (81), Langó Zoltán (86), Mészáros Pál (47), Palócz
Károly (87), Pető Istvánné Borbély Magdolna (81), Rusai István (91),
Tamusné Szabó Mária (47), Zsámboki Pál (70).

A parókia kertjében, 1962-ben. Balról jobbra (ülnek): Kovács Klára,
Grudmann Mária, Langó Rozália, Nagy Lajos káplán, Grudmann Erzsébet, Borbély Piroska, Borbély Ilona – (állnak): Nagy József, Ladányi
János, Borbély Károly, Benei István, Görbe János, Zsámboki Sándor,
Rusai István. A felvételeket és az adatokat Zsámboki Sándortól kaptuk.
Köszönjük.
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Iskolai hírek
I. Liliom bál
„A szeretet és a jótékonyság egy, mert ha jót
cselekszünk, szeretettel tesszük.” Teréz anya
Éreztük is a szeretetet 2016. január 30-án,
iskolánk fenntartóváltás utáni első katolikus
jótékonysági bálján, hiszen mintegy 250 vendég várta kíváncsian a bál kezdetét. A bál nevét Szent Margitról, iskolánk védőszentjéről

a osztályos tanulók konferálták. Nyitószámként a Kiskórus és az egyházközség kórusának, zenekarának tagjai a műsorban szereplő
mintegy 130 diák karéjában együtt énekelte,
hogy az öröm, a türelem, a békesség, a kedvesség, a jóság, a tisztaság, a szerénység és legfőképpen a szeretet mindenkié, csak meg kell

Utolsó simítások a dekoráción

Tombola ajándékok
kapta, akinek a jelképe a liliom, a tisztaság és
ártatlanság szimbóluma. Maga a bál pedig az
összefogásé, hiszen létrejöttében szerepet vállaltak iskolánk diákjai, szüleik, pedagógusaink
és egyházközségünk kórusa, zenekara és tagjai.
A bált Lovászné Török Magdolna igazgatónő nyitotta meg, aki beszédében elmondta,
mennyire fontos, hogy megmutassuk összetartozásunkat, tiszteletünket, szeretetünket
egymás iránt, kifejezve, hogy egy nagy család
tagjai vagyunk, akik az év folyamán többször
is bizonyítottuk azt, ami minden jól működő
családra jellemző, hogy számíthatunk egymásra, figyelünk egymásra. A bál fővédnöke,
Kiss Gábor esperesplébános azt hangsúlyozta,
milyen öröm számára, hogy iskolánk névválasztása után IV. Béla lányát választottuk védőszentünknek, és a jótékonysági bált is róla
neveztük el, hiszen mi lehetne szebb példa,
és mi jellemezhetné jobban a gyermekkort,
mint a tisztaság és ártatlanság. Patkós Andrea diákpolgármester az összes diák nevében
mondott köszönetet mindazoknak, akik hozzájárultak a bál bevételéhez, és ezzel támogatják a Nagyiskola udvarának megszépülését.
A műsort Jávorcsik Csilla és Székely Márk 7.

a 4. b-sek produkciójában szájtátva hallgattuk, ahogy orosz, francia, koreai, német nyelven énekelnek – és mi úgy hallottuk, hogy
tökéletes kiejtéssel! –, a 6. b osztályos Dobos
Debi ritmikus sportgimnasztika produkciójában kedves mosolyánál csak a hajlékonysága volt meggyőzőbb, a 7. c-sek bepillantást
engedtek a C-Faktor kulisszái mögé, a 6.
c-sektől megtudtuk, végül is mi lett Nyilas
Misi cipőkrémjével, majd a nyári Virgonc
tábor egy produkciójában tavaly elballagott
diákjaink is színpadra léptek, Jarábik Maja,
Kotán Csenge, Pál Réka és vendégük, Szabó
Kata Kotán Eszterrel R&B stílusban énekelt.
A műsort egy meglepetésprodukció zárta,
amelyben iskolánk pedagógusai énekelték az
iskolai életet megörökítő képek előtt: „Tanárnak lenni, az mámorító, csak mi tudjuk azt,
mi az igazi jó…”
Kiss Gábor atya asztali áldása után jóízűen
fogyasztottuk el a Vágó Bt. finom vacsoráját,
majd az est újabb különleges produkciója kö-

A műsorban közreműködő gyerekek
keresnünk a forrását… És aki nyitott szívvel
várta, az megláthatta a forrást a gyerekek
szemében, akik 250 ember előtt is bátran,
felszabadultan és vidáman énekeltek, játszottak, mókáztak a színpadon, vagy mutatták be
tudásukat. Az 1. b-sek megmutatták, milyen
jókat tudnak játszani a legkisebbek, Szénási
Sándor 7. a osztályos tanuló elárulta nekünk,
hogyan neveljük magunkat együttérzésre, a
2. a-sok vidáman járták 48 lábbal a százlábú
táncát, Csizmarik Zoé 4. a osztályos tanuló
a magasba repülve kápráztatott el miket cirkuszi produkciójával, Nyers Lili szintén a 4.
a-ból egy Csajkovszkij-keringővel mutatta
meg, hogy nem véletlenül lett 2. helyezett
Csehországban egy nemzetközi versenyen,
majd egy gyors műfajváltással a 3. b-sek a székelyek ízes, humoros világába repítettek minket, Patkós Vivien a 7. c-ből angyali hangján
egy musicalből énekelt nekünk, a 4. a-sok őskori jelenetéből kiderült, hogy ősapáinknak
is jól jött volna egy-egy nehéz nap végén a
pizza, Dobák Laura az 5. c-ből megmutatta,
milyen jól lehet bánni a furulyával már egy
év tanulás után is, a 4. a-sok időjárásjelentés
paródiájának poénjai hangos tetszést arattak,

vetkezett: az Iglice Gyermeknéptánc Együttes legnagyobb csoportjának tagjai egy elsöprő erejű produkcióval nyitották meg a táncot.
A továbbiakban Jáger János és barátai: Bódi
Tamás, Hornyák Péter, Lipták Tibor, Nagy
Tibor, Perediné Czibolya Éva és Székely
Bertalan vették át a táncos kedvű vendégekkel karöltve a stafétát, és a legváltozatosabb
műfajokban a rocktól a popon át a mulatós
zenéig húzták a talpalávalót fáradhatatlanul
egészen hajnalig. A vidám táncot csak az éjféli
tombolahúzás szakította meg, amelynek kezdetén sorsoltuk ki a Liliomjegyet és a Támogatói jegyet vásárlók közül azt a szerencsést,
aki a felajánlott jutalmat megnyerte. Liliomjegyet 200 Ft értékben iskolánk diákjai vásárolhattak, ezzel járulva hozzá a Nagyiskola
udvarának megszépüléséhez. A vásárlók közül
a nyertes Csizmarik Zoé 4. a osztályos tanuló
lett, aki egy 10.000 Ft értékű Müller vásárlási
utalványt nyert. A Támogatói jegyet vásárlók
közül pedig Horváth Zsolt lett a szerencsés,
aki egy 25.000 Ft értékű Tesco vásárlási utalványt nyert. A tombolahúzás során is számtalan értékesebbnél értékesebb ajándék talált
(folytatás a 14. oldalon)
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Iskolai hírek
Alsó tagozatosok farsangi mulatsága
2016. böjtelő havának 5. napján zajlott az alsó tagozatos gyermekek
maskarás iskolai rendezvénye.
A mulatság 16 órakor indult, a 2. b-s kishangyák és a végén az őket
lepermetező gondos István gazda kedvcsináló karneváli hangulatú
műsora után az egyéni jelmezesek színpadra vonulásával kezdődött.

Az adott naptári évek jelmezkészítési kedvét mindig befolyásolja
egy-egy népszerű mesefilm, az idén például a Jégvarázs szereplői voltak a trend meghatározói. A már kisgyermekes szülői korból kinőtt
magamfajta felnőtteknek a kevésbé ismerős minecraft figurák és társai

is sorra betörtek a /jelmez/ versenyszférába a jó öreg boszorkánnyal,
indiánnal, tündérrel, hercegnővel, kalózzal karöltve és jól megférve.
Természetesen nekünk felnőtteknek is van ilyenkor mindig saját toplistánk, melynek az ötletgazdagság és a házilagos kivitelezés az értékmérője. Szerencsére viszont a legkülönlegesebbek kiemelése nem a
mi feladatunk, hanem a rutinos zsűrié. A szervezők feltett szándéka
ilyenkor nem a helyezések hangsúlyozásán -hisz nincsenek is-, hanem
a gyerekek beöltözésén, az osztály- és iskolatársakkal, tanítókkal eltöltött vidám órák megélésén van. Az egyéni jelmezesek bemutatkozása
utáni szünetet az idén is tánccal töltöttük ki. A csoportjelmezesek ezután következtek.
Meglepően sok osztály vállalkozott egy-egy zenés koreográfia bemutatására, néhányan a Ki mit tud?-ra készített műsorukat is újra
előadták. A 3.a-sok a tengerre hívtak, a 4.b-sek a muzsika világába,a
3.c-sek pedig a pizzafutárok pörgős hétköznapjaiba avattak be minket. A produkciók legmeglepőbb és legtitokzatosabb színfoltját talán
a 4.c osztály tagjai és tanítóik adták, akik vicces mozgású és kinézetű
lényekként tánccal zárták a fellépők sorát.
A már meglévő feszültség további fokozását és levezetését a tombolasorsolás percei zárták.
Köszönjük a szülők és egyéb támogató személyek felajánlásait, a
büféztetéshez nélkülözhetetlen sütik, szendvicsek készítőinek az önkéntes konyhai közreműködést, valamint a belépő-, tombola- és büféSzka
ügyelet ellátását!

Itt a farsang, áll a bál

Mi is farsangoltunk…

Február 8-án volt az 5. c osztályban osztályfarsang. A gyerekek már
nagyon várták. A bulin jól érezték magukat. Jókat ettek, ittak, s vigadtak.
Kép és szöveg: Tóth Sándorné

Míg az alsósok a művelődési házban farsangoltak február 5-én, a Diákönkormányzat Álarcosbálba hívta a vállalkozó kedvű felsőseket. Az álarcban érkezők csokit kaptak, a legjobb álarcokat oklevéllel jutalmaztuk.
Kotánné Kovács Tímea
A képeken a díjazottak egy része látható.

Díjazott jelmezek

I. Liliom bál
(folytatás a 13. oldalról)
gazdára a nagylelkű felajánlóknak köszönhetően. A fődíjat, egy 40.000 Ft értékű Krups
Nespresso gépet Nagy László vihette haza. Aki
esetleg nem nyert, az vigasztalódhatott a táncparketten vagy azzal a gondolattal, hogy jövőre
is visszavárjuk, hátha nagyobb szerencsével…
A bál díszítése méltó volt az est céljához
és hangulatához, fehér liliomjaival, gyertyafényével és barna-arany kelméivel Vargáné
Dobák Tünde és Bugyi István keze munkáját
dicsérték. Köszönjük Lovászné Török Magdolnának, dr. Kocsisné Horti Monikának,
Polatschekné Rimóczi Melindának, Szász
Anitának, Kovács Lászlónénak, Ézsiásné
Róka Máriának és iskolánk minden pedagógusának, akik részt vettek a gyerekek felké-

szítésében, a szervezésben, a technikai dolgozóknak a gyerekek megvacsoráztatásában, a
művelődési ház és a GAMESZ dolgozóinak
és a polgárőrségnek a közreműködésben.
Köszönjük a szülőknek a süteményeket,
Glonczi Rudolfnak a fotókat, Hajducsek
Miklósnak a videófelvételt. Köszönjük a
tombolafelajánlásokat és az anyagi támogatást: Ipari Centrum Kft., Csizmarik család,
Klippán család, Lakatos család, Kleopátra Patika, Jászfényszarui Művésztelep, Polgármesteri Hivatal, Samsung Smart, Fényszaruiak
Baráti Egyesülete, Réz Ferencné Virágbolt,
Jászfényszarui Egyházközség, Zsámboki Sándor, Kincses Sziget, Kiss László (Jászberény),
Zöldségbolt, Szénási Sándor és családja, Németh András, É+J Kft., Radnai család, Tóth

Sándor, Tóth Sándorné, Tanczikó Hanna és
Bence, Győri Márta, Győriné dr. Czeglédi
Márta, Győriné Szabó Gabriella, ifj. Győri
Ernő, Győri Ernő, Vinculum Karitász csoport, Török Csenge és családja, Alsós munkaközösség, Humán munkaközösség, Reál
munkaközösség, Fejlesztő munkaközösség,
Kovács Lászlóné, Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Vaszicsku Gergő, Szabó
Imrefia Béla, Péter Ferenc és családja, sakkozó
gyerekek és szüleik, Kovács Lívia Virágbolt,
Keresztesi Gyuláné, RÖFI Húsbolt, Afzélia
Kft., dr. Voller Erika, Fényszarui Ló-Barát
Egyesület, Ézsiás Vencel, Dajkóker Kft., Sándor Sándor, dr. Lakatos Béla, dr. Kocsis András, 1. c osztály, 1. b osztály, 6. c osztály, 7. a
osztály, 5. c osztály Kotánné Kovács Tímea
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Iskolai hírek
Sakk Diákolimpia Megyei Döntői
II. korcsoportban lányoknál Nyers Lili 2. helyezett;
II. korcsoportban fiúknál Baráth Konor Péter 8. helyezett,
Baráth Koppány 16. helyezett;
III. korcsoportban lányoknál, Kotán Eszter 4. helyezett;
III. korcsoportban fiúknál Polatschek Péter 13. helyezett lett.
Szücs Levente Csaba, aki most a tanulmányait Hatvanban a Bajza
József Gimnázium és Szakközépiskolában folytatja, szintén 1. helyezést ért el a Diákolimpia Megyei Döntőjén az „Amatőr” kategóriában

Balázs Léna 1. helyezést ért el a III. korcsoportban a lányoknál.
Ő képviseli megyénket és az iskolát az Országos Egyéni Diák Sakkolimpiai Bajnokságon „Amatőr” kategóriában Budapesten, 2016.
március 19-én.
I. korcsoportban fiúknál Rimóczi Dávid 6. helyezett,
Polatschek Dominik 10. helyezett;

az V. korcsoportban Egerben. Ő képviseli Heves megyét az Országos
Egyéni Diák Sakkolimpiai Bajnokságon „Amatőr” kategóriában Budapesten, 2016. március 19-én.
Tóth Anna, aki Jászberényben a Nagyboldogasszony Kéttannyelvű
Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tanulója, a 2. helyezést érte
el az Országos Egyéni Diák Sakkolimpiai Bajnokságon „Amatőr” kategóriában a III. korcsoportban Szolnokon.
Február 20-án rendezték meg Szolnokon a Diákolimpia Megyei
Döntőjének a csapatversenyét.
Alsós fiú- és felsős lánycsapattal vettünk részt a versenyen.
Alsós fiúcsapat: 3. hely. Tagjai:
Polatschek Dominik, Farmos Valentin, Rimóczi Dávid, Rácz Áron.
Felsős lánycsapat: 1. hely. Tagjai:
Kovács Lilla, Nyers Lili, Kotán Eszter, Balázs Léna.
Ők képviselik megyénket és az iskolát a Diák Sakkolimpia Országos
Csapatbajnokságon Szombathelyen 2016. április 22-24-ig.
Gratulálunk minden versenyzőnek a szép eredményekért, és sok sikert kívánunk a Diákolimpiákon.
2016-ban több felkészítő országos sakkversenyen vettek részt sakkozóink. Szadán egyéniben és csapatban is és Aszódon egyéniben.
Ezekről a versenyekről összesen 5 aranyéremmel, 2 ezüstéremmel és 1
Kép és szöveg: Kovácsné Nagy Katalin
bronzéremmel tértek haza.

Fotó: Fáczak Izabella

Megyénkben is elkezdődtek a Diákolimpia Megyei Döntői.
Január 29-én volt a „Versenyzői” kategóriában a megmérettetés.
Kovács Lilla 1. helyezett lett a III. korcsoportban a lányoknál.
Ő képviseli megyénket és az iskolát az Országos Egyéni Diák Sakkolimpiai Bajnokságon „Versenyzői” kategóriában Miskolcon, 2016.
március 23-25-ig.
Nyers Dániel 4. helyezést érte el a IV. korcsoportban a fiúknál.
Február 6-án volt az „Amatőr” kategóriában a verseny.

Színházlátogatás
Február 5-én, péntek délután az 5. évfolyammal Budapestre mentünk a Pesti Színházba, ahol A dzsungel könyvét néztük meg. Színháztörténelmet írt a bemutatott legendás darab. Szerzői Békés Pál,
Dés László és Geszti Péter voltak. Az előadás az első olyan magyar
zenés játék, ami a hazai színjátszás életében megélte az ezredik előadást. Ebből a kivételes alkalomból az alkotók egy új Maugli-dallal
ajándékozták meg a közönséget.
Ugyan ki tudná összefoglalni, mi mindenről szól a farkasok közt nevelkedett Maugli, az emberek ketrecéből szabadult Bagira, a törvényt
bölcsen oktató Balu, a titokzatos Ká, a bosszúra és embervérre szomjas
Sír Kán története? Szól a születésről és a halálról, a befogadásról és a
kitaszításról, a csapatról és a magányról, a gyerekkor és a kamaszkor
varázslatos időszakáról, vagyis mindarról, ami egy „kölyökkel” megeshet, akár farkasok, akár emberek között nevelkedik. A zenés játék után
Szöveg: Tóth Sándorné
vidáman tértünk haza a színházból.
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Óvodai hírek
Farsang
a Szivárvány Óvodában
Hagyományosan a Petőfi Művelődési Házban tartottuk télbúcsúztató farsangi mulatságunkat.
Hetek óta készülődtünk rá az oviban dalokkal, versekkel, táncokkal. Farsangi kellékeket,
szemüvegeket, álarcokat festettek, ragasztottak a gyerekek. Otthon a jelmezeket gondolták ki, az anyukák apukák próbálták kívánság szerint beszerezni, megalkotni a vágyott
maskarákat.
Szombat délután mindenki bemutathatta
jelmezét, tánctudását. Nem múlhatott el a
mulatság az óvó nénik fellépése nélkül. Az
idei farsangon macskák jelmezébe bújtak,
és Marci kandúr meséjét játszották el, elvarázsolva a nézősereget. Volt még ezen a délutánon tánc a buborékok felhője alatt, egyéni
bemutatkozás, közös vonatozás a színpadon,
tánc a parketten.
Köszönjük a családoknak a büfé finomságait, a szendvicseket, sütiket, üdítőket, tom
bolafelajánlásokat. Senki sem távozhatott
nyeremény nélkül. Sok mosolygós arcot láthatott mindenki maga körül, aki elfogadta
Mezeiné Folyó Angéla
meghívásunkat.
Fotók: Glonczi Rudolf

Pásztorjáték óvodás módra

Medvék, macik,
mackóságok
A Szivárvány Óvoda Medvék, macik, mackóságok címmel hirdette meg pályázatát,
amely a farsangi bálhoz kapcsolódott.
A munkákat a művelődési ház kiállítótermében láthatta a közönség
Hagyományosan a szülők és a gyermekek
közös munkájából, különböző technikákkal
születtek meg az alkotások. Készült maci textilből, gyurmából. papírból, dobozból.
Ebben az évben 33 gyermek vehette át az
elismerő oklevelet és a vele járó ajándékot.
Kép és szöveg: Földvári Edit

„Pásztorok, pásztorok örvendezve
sietnek Jézushoz Betlehembe.
Köszöntést mondanak a kisdednek,
ki váltságot hozott az embernek.”
A Napsugár Óvodában minden évben a nagycsoportosok pásztorjáték bemutatásával zárják az adventi időszakot. Így történet ez most is,
a Maci csoportosok nagy izgalommal készültek a karácsonyi műsorra.
Több alkalommal is előadták a már jól ismert karácsonyi történetet.
Szokás szerint vendégül látták az óvoda jelenlegi és már nyugdíjba vonult dolgozóit és nem utolsó sorban minden csoport gyermekeit egy
meghitt karácsonyra hangolódó délelőttön. Kis pihenő után délután a
szülőknek, nagyszülőknek és rokonoknak volt alkalmuk megcsodálni,
megkönnyezni az izgalomtól kipirult gyermekek műsorát. Azonban,
hogy másoknak is örömet szerezzenek, a gyermekek másnap a Városházán és az Idősek Otthonában is örömmel eljátszották a kis jézus
születését bemutató történetet. Mindkét helyen csodálatos volt látni,
hogy mindenki szemében ott csillogott a meghatódottság, az öröm és
a szeretet fénye.
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Egy sikeres életút – Gyenge Valéria IV. rész
A fényképezés, a fotózás sok embernek kedvenc hobbija.
Életrajzából tudjuk, Magyarországon 1952-től 1956-ig a MÁV
fotóosztályának munkatársaként ismerkedett meg a fényképezéssel, tanulta is a szakmát.
Ez egy tényleges munkahely volt akkor a sport mellett? Érzett a
fotózás iránt már ekkor elhivatottságot vagy később szerette meg?
A berlini versenyen nyertem két Pentax fényképezőgépet, akkor
kezdődött érdeklődésem. Szüleim nem éppen nagy örömére a
fürdőszobánkat használtam laboratóriumnak. Amikor az olimpia
után elhatároztam, hogy nem megyek egyetemre, mert minden
energiámat a közvetkező olimpiára akartam fordítani, a MÁV fotórészlegét választottam munkahelynek. Ahol aztán sztahanovista
vasutasokat fényképeztem, készítettem fotókat a vonatokba, magyar tájakról stb. A fényképezőgépem mindig velem volt, rengeteg
fotóm van a külföldi versenyekről és az úszótársaimról.
Tény, hogy Kanadában fotózási ismereteit, tudását egy négyéves
távoktatói program keretében bővítette, majd Torontóban fotócéget alapított. Mesélne az olvasóknak a cégről, a fotózással kapcsolatos sikereiről, kiállításairól, kiadványokról, a Magyarországon
1989-ben megjelent Hazám című fotókönyvről?
Miután a második kislányom, Soo is megszületett és iskolába került, elhatároztam, hogy megszerzem a “New York Photography
School” diplomáját. Természetesen már ezt megelőzően is dolgoztam mint fényképész. Az első években jártam magyar családokat,
akik az otthoniaknak küldték a fotókat új életükről: a lakásról, az
új autóról és a Kanadában született babákról.

válogatta az idézeteket. A könyvhöz az előszót Keresztury Dezső
(Zalaegerszeg, 1904. szeptember 6. – Budapest, 1996. április 30.
Széchenyi-díjas író, költő, irodalomtörténész, kritikus, műfordító,
egyetemi tanár, az MTA tagja) írta.

Gyenge Vali unokáival 2015-ben. Balról jobbra első sorban Amy, Travis,
Jozefin, a második sorban Lucy, Gyenge Valéria

California First Bank (Los Angeles) meghívója Gyenge Vali privát fotókiállítására (1980)

A képeket az otthoni nagymamák büszkén mutogatták a pesti
kávézókban. Egy „régi kanadás” magyar sötétkamráját használtam.
A diploma után alakítottam a saját cégemet „Real Image
Photography” néven. Férjem irodájának is dolgoztam, épületekről készítettem ún. progress riportokat minden héten. Portrékat,
családi fotókat is vállaltam. A házamban volt a stúdióm és a laboratóriumom, a fotóknak minden fokozatát személyesen csináltam,
a felvételtől a bekeretezett képekig.
Minden otthoni (magyarországi) látogatásom alkalmával jártam
az országot, legtöbbször barátnőm Killermann Klári társaságában,
és fényképeztem. Így jött össze a Hazám című fotókönyv, amit
több nyelven adott ki az akkori Széchenyi Könyvkiadó. A kiadónál
dolgozó Szántó Tibor szerkesztővel egyeztettem, és válogattuk ki a
legszebb képeket.
A fényképanyagaimból kiállításaim voltak Torontóban, Ottawában, Budapesten, Los Angelesben, Párizsban, Sydneyben.
A fotóalbum érdekessége és értéke is, hogy az itthon készült fotókhoz Illés Gyula (Sárszentlőrinc-Felsőrácegrespuszta, 1902. november 2. – Budapest, 1983. április 15. háromszoros Kossuth-díjas
magyar költő, író, drámaíró, műfordító, lapszerkesztő, a Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagja) legszebb írásaiból, gondolataiból felesége, dr. Kozmutza Flóra Emilia (Budapest, 1905. november 21. – Budapest, 1995. május 14. gyógypedagógus, pszichológus, francia-német-magyar szakos középiskolai tanár) asszony

Talán fiatalon a szülőhely, az itthon maradottak miatt nagyobb honvágya lehet bárkinek,
aki elkerült hazájából
egy másik kontinensre.
Vali hogyan élte meg
ezt, mikor jöhetett otthonról „haza”, Magyarországra, később milyen
rendszerességgel tudott
haza jönni?
Amint már említetGyenge Vali 1999. évi fotókiállítására
tem, a honvágy sokáig
meghívó
gyötört, de első kislányom megszületése
után majdnem eltűnt, Kanadában is gyökeret eresztettem. Az első
alkalommal 1964-ben jöhettem haza, és ezután majdnem minden évben egyszer otthon töltöttem pár hetet lányaimmal. Első
hazajövetelemkor egy bérelt autóval, melyet én vezettem, szüleimmel együtt lejöttünk Jászfényszarura, és a még akkor élő rokonokat látogattam meg. Nálam az „otthon” mindkét hazámat jelenti.
Ha Pestre utazom „megyek haza”, ha onnan jövök vissza, akkor is
„megyek haza”.
(folytatás a 18. oldalon)
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Egy sikeres életút – Gyenge Valéria IV. rész
(folytatás a 17. oldalról)
Később a család, a munka, a baráti kapcsolatok révén új hazát is kapott. Beszélne
férjéről, családjáról? Leányainak, unokáinak magyarságtudatát segítette-e, tudnak-e magyarul beszélni?

elszigetelve a távoli családtól. Mindkettő
nagyon jól beszél magyarul.
A fiatalabb, Soo sikeres színésznő lett.
Egy alkalommal a Magyar TV-ben is szerepelt három epizódban a Szomszédok című
sorozatban. Jelenleg is aktív, szerepel és

Gyenge Vali –Illyés Gyula: Hazám fotóalbum
címlapja 1989

Férjem sikeres üzletember lett. Nagy
irodája volt, sok embert foglalkoztatott.
Számtalan nagy épületet épített, és ezek
közül több a saját tulajdonában volt. Keményen dolgozott, nem volt sok szabadideje. De minden évben legálabb kétszer
utaztunk, hol Európába síelni, hol valahova délre a tenger mellé. Lányaim privát
iskolába jártak, egyszóval jó életünk volt.
Lányaimmal kisgyermekkorukban csak
magyarul beszéltünk, hogy ne legyenek

Hazám című fotóalbum egyik fotója

visszament az egyetemre, két évet tanult a
Masters Degree-ért, hogy taníthasson drámát az egyetemen.
Hét évvel ezelőtt született kislánya Jozefin, aki most kezdi a második osztályt.
Ő tart engem nagyon aktívan, sokat segítek és vagyok vele. Soo férje zenész, így ő is
sokat dolgozik.
Judy, a másik leányom egy leány magániskolában tanít, 3 gyermeke van. Amy 25
éves. Két éve hat hónapot tanult a Balassi

Új könyvek Jászberényből
ban jelent meg a Jászberény anno…
Képes időutazás a város múltjában
(1850-1950) című kötet, ami 469
képet tartalmaz.
Számos képhez pedig ismertető is
tartozik a könyv végén. A könyv ára
4.600 Ft.
Jászberény története
a reformkortól
a harmincas évekig

Jászberény anno…
Képes időutazás a város múltjában
(1850–1950)
A Jászság múltja iránt érdeklődők figyelmébe két 2015 végén megjelent könyveket ajánlok. A Jász Múzeum Alapítványa gondozásá-

Iskolában Budapesten, és szépen beszéli a
nyelvet. Máskülönben fiziológia (tudományos lélektan) diplomája van. Lucy 23 éves,
ő is elvégezte az egyetemet a Social Study
(társadalmi tanulmány) szakon. Travis, a
fiú 19 éves, a harmadik évfolyamot végzi

A Jászsági Évkönyv Alapítvány
adta ki a Jászberény története a reformkortól a harmincas évekig című
könyvet, melynek főszerkesztője Pethő
László. A könyvben Jászberény múltját ismerhetik meg 17 tanulmány segítségével.
A kötet ára 3.000 Ft.
Mindkét könyv megvásárolható a Petőfi
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár kölcsönző termében.
Farkas Kristóf Vince

az egyetemen Political science (politológia)
szakon. Közel lakom hozzájuk, és vasárnaponként többször ott vacsorázom. Ritkán,
de előfordul, hogy mind a hárman otthon
vannak.
Amyn kívül csak pár szót beszélnek magyarul, mint pl. palacsinta, paprikás csirke
stb. Aranyosak, ragaszkodók, sok örömem
van bennük is.
Tóth Tibor
Fotó: családi archívum

Programajánló
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Búcsú nagybátyámtól, dr. Rimóczy Istvántól
Nagyszüleim, idősebb Rimóczi István (szül.:
1902) és neje, Kóródi Erzsébet (szül.: 1906),
Jászfényszarun köztiszteletben álló, megbecsült, szorgalmas parasztemberek voltak.
Életüket végigkísérte a munka, a föld szeretete, az emberek iránti tisztelet, a család ös�szetartása, az igazságosság, a segítő jobbító
szándék. Ebben az emberi értékeket képviselő családban nevelkedett három gyermekük, akik az életük során az otthonról hozott
minta alapján élték az életüket, fordultak az
emberek felé. Keresztanyám, Teréz 1928-ban
született, édesanyám, Rozália 1930-ban, és a
legkisebb fiú, István nagybátyám 1940-ben.
A két lány földet kapott örökségül, míg a
fiú orvosi diplomával a kezében lett útjára
bocsájtva a nagybetűs életbe. István sorsát
meghatározta, hogy hamar kitűnt jó képességeivel, szorgalmával, határozott célkitűzésével. Az érettségi után a Debreceni Orvostudományi Egyetemen folytatta tanulmányait.
A középiskolás és egyetemista diákéveit is
végigkísérte a tanulás melletti kemény fizikai
munka, hiszen a nyári szünidő alatt volt a
mezőgazdaságban a munka dandárja. Nagyapa elvárta, hogy ott is ugyanúgy helytálljon,
mint szorgalmi időszakban az iskolában. Az
orvosi diploma megszerzése után 1962-ben
egy évig itt dolgozott Jászfényszarun körzeti
orvosként, dr. Lakatos Béla doktor úr védőszárnyai alatt. Élete végéig nagy tisztelője volt
a doktor úrnak, szeretettel és megbecsüléssel
szólt róla. Pályakezdőként a nyíregyházi megyei kórház ideggyógyászati osztályán sajátította el a választott szakterületét, és 1968-ban
szakvizsgázott neurológiából. Tíz év után ismét visszakanyarodott a sorsa a Jászságba, 2
évig a jászberényi szakrendelőben dolgozott
ideggyógyászként. Közben Kisvárdán egy
új kórház épült, és az ideggyógyászati osztály vezetésére hívták, amire igent mondott.
1975 szeptember elsejétől osztályvezető főorvosi megbízatást kapott, és ezt a feladatot
folyamatosan nyugdíjba vonulásáig, majd ezt
követően még nyugdíjasként 2013 júliusáig
látta el. Kisvárda meghatározó lett az életében, hiszen közel 50 évet töltött az orvosi pályán, ebből majdnem 40 évet Kisvárdán. Első
feladatának az ideggyógyászati osztály megszervezését, beindítását tekintette, majd az
osztály beindulása után a szakemberképzésre
koncentrált. 14 szakorvos nőtt fel az irányítása alatt, akik a csábítások ellenére az ő osz-

tályán maradtak. Őt a klasszikus ideggyógyászat utolsó művelőjeként tartották számon.
Olyan ideggyógyászatét, amelyben a mindenre kiterjedő betegvizsgálatnak elsődleges
szerepet szántak, és a modern vizsgáló eljárások hiányában sokkal nagyobb hangsúlyt kapott az emberi tényező, az orvos megérzése.
A betegeit globálisan szemlélte, a testi-lelki
problémákat egységesen kezelte. Különösen
ügyelt arra, hogy a kórházba került betegek
otthonosság érzetét a lehetőségekhez mérten
biztosítsák. A kórházi tudományos ülések,
szakmai gyűlések állandó résztvevője volt,
konzíliumait egy-egy kis továbbképzésnek
fogták fel kollégái. Legendás jász makacsságának, nem mindennapi munkabírásának

Dr. Rimóczy István (1940-2015)
tulajdonították munkatársai, hogy a döcögős
kezdetektől eljutottak oda, hogy a hazánkban működő 35 Stroke Centrum egyike a
kisvárdai. Érdemei elismeréseként a város
önkormányzata által adományozott Kisvárda
Városért kitüntetésben részesült a neurológia
alapjainak lerakásáért és a szakemberképzés
területén elért eredményeiért. Továbbadta a
betegek és a munkatársak iránti tiszteletet,
megbecsülést, gondoskodást. Munkatársai
szerint tőle lesték el „a problémák megoldásának különféle lehetőségeit, az önálló kezdeményezést, a céljaik eléréséhez szükséges
határozottságot, a konfrontáció tudományát,

Búcsúzunk…
A Jászfényszarui Nemzetiségi Önkormányzat fájó szívvel búcsúzik
Rácz Adolftól (1926-2016), aki gyermekkora óta zenével foglalkozott.
Klarinétjátékával számos zenekarral járta a környék településeit, hagyományos, népi és cigányzenével sokaknak okozott örömöt.
„Küzdenél, de már nem lehet,
A csönd ölel át és a szeretet,
Fájó szívünk felzokog érted,
Örökké emlékezünk, és nem feledünk téged”
Emléke szívünkben örökké él!

meg azt is, hogyan lehet jó néhány teljesen
eltérő személyiségű ember között az egyensúlyt megteremteni egy közös cél érdekében.”
Az évek során a kórház egyik legösszetartóbb,
legjobb hangulatú közösségét teremtette meg,
amely számos közös kiránduláson, összejövetelen vett részt. Régi felkérés volt felé, hogy az
egyik kirándulás alkalmával szülőhelyére, az
oly sok szeretettel emlegetett Jászfényszarura
hozza el munkatársait. 2015 májusában így
nem volt kérdés, hogy ide látogattak el a Neurológiai és Stroke Osztály dolgozói, és meggyőződhettek arról, hogy amit a főorvosuk
mesélt kis városunkról, vendégszeretetünkről,
az valóság. Ez volt az utolsó kirándulás, amit
szervezett munkatársainak. Jászfényszaru végig fontos és szeretett hely volt az életében.
Zenehallgatás közben, a templomunkról készült festményben gyönyörködött, ami a szobája falát díszítette. Tagja volt a Fényszaruiak
Baráti Egyesületének, nagy örömmel érkezett
az orvostalálkozóra. Lelkes megrendelője volt
a Mi újság Fényszarun? lapunknak. Önkormányzati válsztások utáni reggelen, mindig
megcsörrent a telefonom, hogyan alakultak
az eredmények Jászfényszarun. Kisvárdán
fogadott és gyógyított jászfényszarui betegeket, ez szívügye volt. Többek között az én
édesapámat is ő óvta az utolsó pillanatáig az
osztályán. Két gyermeke, István és Virág az
édesanyjuk hivatását viszik tovább, ügyészek
lettek. Hét unokával lepték meg a nagyszülőket, 17 évestől 2 és fél évesig. Természetesen
az első fiúunoka negyedik Rimóczy István.
Különleges, bensőséges viszonyban volt velük, vidámságban, viccelődésben telt az idő
a „drága nagypapával”. Egyébként is nagyon
értett a gyerekek nyelvén. Fontos volt számára a család összetartása, a jó hangulatú beszélgetések, rokoni összejövetelek, anekdoták,
gyerekkori emlékek felidézése.
Előrehaladott betegsége miatt kórházi ápolásra szorult, és a családja mellett a szeretett
munkatársaival töltötte utolsó hónapjait a
Neurológiai és Stroke Osztályon, ahol örökös
tiszteletbeli Osztályvezető Főorvosként emlékeznek rá.
Február 7-én lett volna 76 éves. Nagyon
nehéz és fájdalmas a búcsú tőle, de mint
mondta, az emléke, szeretete, gondoskodása
ezek után a szívünkben él tovább! Soha nem
feledjük!
Szakaliné Hesz Katalin
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A jászberényi
Jégcsarnokban
jártunk…
…ahol sok vidám jászfényszarui gyereket
– kicsiket, nagyokat –, anyukákat, apukákat,
nagymamákat találtunk. Ki a jégen, ki a pálya széléről vette ki részét a téli örömök egyik
legszebbikéből.
Korábbi lapszámunkban hírül adtuk, hogy
önkormányzatunk támogatása révén heti egy
alkalommal – pénteki napokon 19-20 óráig
– a jászfényszaruiaké a pálya. A Jégcsarnokhoz külön autóbusz indul a Nagyiskolától 18
óra 20 perckor, útiköltség 500 Ft.
Kép és szöveg:
Sugár Istvánné

„Malackodtunk”
A Fényszarui Ló-Barát Egyesület alapszabályában nemcsak lovas és kulturális programok, hanem hagyományőrző rendezvények
szervezését is célul tűzte ki, így a tagok szívesen ismerkednek más települések hasonló
eseményeivel. Magyar gasztronómiai hagyomány téli időszakban a disznóvágás. Csapatunk 11 fő részvételével jelentkezett a Kakucsi Böllérfesztiválra, mely 2016. január 9-én,
ötödik alkalommal került megrendezésre a
Pest megyei községben. A zord időjárás ellenére már a nulladik nap is jó hangulatban
telt. Péntek estére felépült a böllérfalu. A hagyományápolás jegyében berendezett sátrak
és feldíszített udvarok a régi idők világába
kalauzolták a nézelődőket.
Szombat hajnalban kezdődött a verseny.
A zsűritagok a disznóvágás és –feldolgozás
minden fázisát követték, értékelték a szakmai
munkát, a hagyományok megjelenését, minősítették a fogópálinkát, a helyben készült
forralt borokat, a reggelire felkínált étkeket.
Kora délután ínycsiklandó tálak kerültek a
zsűri asztalára telis-tele toros finomságokkal.

A népies lábasokban húsleves, töltött káposzta, toros káposzta, fatálakon hurka,
kolbász, sültek kerültek felszolgálásra. A 20
résztvevő csapat mindegyike elismeréssel
térhetett haza. Csapatunk Barna Szilveszter
szakmai munkájának elismeréseként „A legjobb hentesmunka” különdíját kapta.
A böllérverseny mellett házi pálinka és süteménysütő verseny is meghirdetésre került. A
házi pálinkák között Aranyérmes minősítést
kapott a jászfényszarui Fox PálinkaHáz Kft.
főzőjében készült szőlő pálinka. A rendezvényt kulturális programok és zenés mulatozás kísérte.
A nap a hagyományőrzés, az önkéntesség
és a jótékonyság jegyében telt. A csapatmunkában Barna Szilveszter, Cserháti László,
Czeglédi Imre, Fekete Károly, Huber János,
Karizs Evelin, László Judit, Mezei Gergő, Péter János, Sápi Zoltán és Zsámboki Zsolt vett
részt. Az egyesület rendezvényen való részvételét a csapattagok mellett Borbély Sándor,
Pető Árpád és a GAMESZ támogatta.
Kép és szöveg: Karizs Evelin
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Köszönetet mondunk fiammal együtt
mindazoknak, akik szeretett párom,

CSABA ISTVÁN

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot hoztak.
„Szívedben nem volt más csak jóság és szeretet,
Isten áldja meg érte a lelkedet.”
Szerettei

Emlékezés

TUSOR JÁNOS

halálának 7. évfordulójára.
„A halál gyógyíthatatlan sebeket hagy maga után,
a szeretet emlékeket,
amiket senki nem vehet el tőlünk.”
Szerető családod
Emlékezés

Emlékezés

ÉZSIÁS SÁNDOR

halálának 4. évfordulójára.
„Hiába rohan az idő, szállnak az évek,
emlékeid szívünkben örökké élnek.
Csodás volt, hogy éltél, és bennünket szerettél,
nekünk nem haltál meg, csak álmodni mentél.”
Szerető családja

ZSÁMBOKI IMRE

halálának 9. évfordulójára.
„Nélküled szomorú, üres a házunk,
Most sem hisszük el, hogy hiába várunk.
Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek,
Mi tiszta szívből szeretünk, nem feledünk Téged.”
Szerető családod
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik drága szerettünk,

Emlékezés

Kollár Sándor

halálának 16. évfordulójára.
„Napsugár és csillagok világa, jó szívednek örök álmát őrzik.
Tiszta lelked fönt a magas égben, a síron túl is felettünk őrködik.”
Szerető családod
Emlékezés

ZSÁMBOKI IMRE

BOTH JÓZSEFNÉ
született

BAGI MÁRIA

temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban velünk éreztek.
„Nehéz a kő, de nehezebb a bánat,
Mely szívére borult az egész családnak.”
A gyászoló család

halálának 15. évfordulójára és felesége,

BAGI ANNA

Emlékezés

Kubala Antal

halálának 11. évfordulójára.

halálának 5. évfordulójára.
„Számunkra Te soha nem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Szerető családod

„Ők már ott vannak, ahol nincs fájdalom,
Csak örök béke és nyugalom.”
Szerető családjuk
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

ZSÁMBOKI PÁL

gyászszertartásán részvételükkel
és virágaikkal fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Emlékezés

CSERHÁTI JÁNOSRA
„Egy nap életed hirtelen véget ért,
Bánatot ránk hagyva örökre elmentél.
Szívedben nem volt más csak jóság, szeretet,
Soha nem halványul szívünkben emléked.”
Szerető édesanyád, húgod és családja

Emlékezés

PÁL ANTAL

halálának 1. évfordulójára és

Emlékezés

BORBÉLY JÁNOS

Hiányzol!

halálának 3. évfordulójára.
„Ez a kis gyertyaláng őrzi emlékedet,
Mutatja az utat ahhoz, ki a földön szeretett.”
Szerető felesége és családja

PÁL ANTALNÉ
JUHÁSZ MÁRIA
halálának 3. évfordulójára.
Családjuk

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Emlékezés

TÓTH SÁNDOR

halálának 2. évfordulójára.
„Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.”
Szerető családod

TAMUSNÉ
SZABÓ MÁRIA

temetésén részt vettek, koszorúikkal,
virágaikkal fájdalmunkban
együtt éreztek velünk.
A gyászoló család
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2016. évi rendszeres programok
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru
Hétfő:
· Hímzőkör – 14-17-ig
a nagy kiállító teremben
· Foltvarró tanfolyam 14-16-ig
a kis kiállító teremben páratlan heteken
· Asztalitenisz – 16.00-tól a nagyteremben
· Jackson táncklub – 17-18-ig a nagyteremben
· Angol mini klub – 17 órától a földszinti nagy klubteremben
· Angol klub, A csoport – 17 órától a büfében
· Angol klub B, D csoport – 18 órától a klubteremben és büfében
· Városi Énekkar – 18.00-tól a földszinti nagy kiállító teremben
· Fortuna Együttes színjátszó próba – 18.00-tól a nagyteremben
· Társastánc szakkör – 19-20-ig a Kisiskolában
Kedd:
· Versmondó kör – 14.45-től az emeleti klubteremben
· Iglice Gyermeknéptánc Együttes – 15.30-tól 20-ig a nagyteremben
· Orosz szakkör – 16-tól az emeleti klubteremben
· Sakk klub felnőtteknek – 17 órától az olvasóteremben
· Fehér Akác Népdalkör – 18.00-tól a földszinti kiállító teremben
Szerda:
· Gyöngyfűző szakkör – 14.15-15.45-ig a Kisiskolában
· Versmondó kör – 14.45-től az emeleti klubteremben
· Asztalitenisz – 16 órától a nagyteremben
· Dúdoló – 17 órától a földszinti klubteremben
· Jóga – 17-18.30-ig a nagyteremben
· Német klub – 18 órától az emeleti klubteremben
· Hagyományőrző csoport – 18.30-tól a nagyteremben
· Társastánc szakkör – 19-20-ig a Kisiskolában
Csütörtök:
· Iglice Gyermeknéptánc Együttes – 15.30-tól 20-ig a nagyteremben
· Bibliakör – 18-tól a földszinti klubteremben
· Ritmikus sportgimnasztika – 17.30-19-ig a Kisiskolában

Péntek:
· ŐSZIRÓZSA nyugdíjasklub – 14.00-től a földszinti klubteremben
· Kézimunka kör – 14.30-től az emeleti klubteremben
· Napsugár Gyermekszínpad 3 csoport – 15.15-től a Kisiskolában
· Jackson táncklub – 17-20-ig a földszinti klubteremben
· Fortuna Együttes színjátszó próba – 18.00-tól a nagyteremben
Vasárnap:
· Istentisztelet – 10 órától a földszinti klubteremben
páratlan heteken
· Bibliakör – 18.00-tól a földszint klubteremben
· Fortuna Együttes színjátszó próba a nagyteremben
Egyéb rendszeres tevékenységek,
foglalkozások, szolgáltatások
Könyvtári szolgáltatások.
· A könyvtár nyitvatartási idejében internetezési lehetőség
az olvasóteremben.
· Esténként a Lumina Cornu Ifjúsági Szerepjáték Hagyományőrző
Történelmi Klub foglalkozásai az emeleti klubteremben.
· Zenekari próba, szóló ének próbák.
· Őszikék nyugdíjas klub minden hónap 3. csütörtökén 16 órakor
a földszinti klubteremben.
· Önismereti klub havonta szombaton 14 órától az emeleti olvasóteremben.
· Szilágyi Erzsébet Nőegylet foglalkozásai havonta az olvasóteremben.
· Gondolatolvasó kör – felolvasó estek a könyvtárban.
· Szerkesztőségi ülés minden hónap első hetében az emeleti olvasóteremben.
· Szerkesztőségi fogadóóra pénteki napokon 9-11 óráig a földszinti
teremben.
· Színházi előadások, bálok, ifjúsági előadások, egyedi programok,
kiállítások folyamatosan. 
A szervezők
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Segélyhívó szám: ......................................................................... 112
Mentők, orvosi ügyelet: ............................................................... 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 fogorvos: .(+36) 57/424-264, (+36) 70/550-5645
Dr. Tóth Lajos János fogszakorvos ................ (+36) 30/304-7645
TIGÁZ – hibabejelentés: ......................................... (+36) 80/300-300
Falugazdász (Nagy Gábor): ................................. (+36) 70/489-3798
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
Jászfényszaru Város Önk. Hivatal titkárság ........... (+36) 57/520-101
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Fedó Optika
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.

NŐNAPI AKCIÓNK:
március 4. péntek ill. 11. péntek
minden kedves hölgy vásárlónknak
keret: -20 %, +ajándék: egyfókuszú lencse
Általános keretakció: -10% kedvezmény
Egyfókuszú lencse
Bifokális lencse
Multifokális lencse
Fényre sötétedős lencse

}

-10%
kedvezmény

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig

Apróhirdetés
Kert művelésre kiadó. Érdeklődni: +36-30/935-7011

24

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2016/2

Tüdőszűrés
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
2016. évi tüdőszűrő vizsgálatot 2016. február 24-től (szerda) 2016. március 17-ig
(csütörtök) végzik Jászfényszarun.
Szűrés helye: Egészségház (Deák F. u. 1.)
Szűrővizsgálat időpontjai:
12.30 – 16.30
Hétfő:
Kedd:
8.30 – 12.30
12.30 – 16.30
Szerda:
Csütörtök:
8.30 – 12.30
Péntek:
8.30 – 12.30
Nincs szűrés:
március 05. (szombat)
március 14. (hétfő)
március 15. (kedd)
Utolsó szűrési nap:
2016. március 17. (csütörtök)

Szíves figyelmükbe ajánljuk:
Kérjük, hogy vigyék magukkal a személyi
igazolványukat és tb-kártyájukat.
A szűrés nem kötelező, azonban kérjük,
hogy egészségük érdekében a vizsgálaton
megjelenni szíveskedjenek.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szűrés
a 40 év felettieknek térítésmentes, ajánlott, a
40 év alatti lakosok részére térítésköteles és
beutaló szükséges. A vizsgálat díját, várhatóan 1.700 Ft-ot postai csekken kell befizetni,
melyet a szűrés helyszínén kérhetnek, beutaló
bemutatása ellenében.
A 18 év alattiak szűrésénél beleegyező nyilatkozat aláírása végett szülő/gondviselő megjelenése is szükséges!
Kérésre a Tüdőgondozó Intézet a vizsgálati
leletet felbélyegzett boríték ellenében lakcímJászfényszarui
re postázza.
Közös Önkormányzati Hivatal

Programajánló
Március
2.
16:30
4.
17:00
7.
17:00
10. 10:00
12. 18:00
15. 16:00
16. 18:00
19. 18:00
24. 10:00
27. 13:00

Közmeghallgatás a Városházán
Etióp kereszténység és kultúra – kiállításmegnyitó a művelődési házban
Szabó Krisztina lemezbemutató koncertje a Városháza dísztermében
Húsvét a nagyinál – bábelőadás a művelődési házban
Zenei utazás – könnyűzenei jótékonysági koncert a művelődési házban
Városi ünnepség a Petőfiszobornál és a művelődési házban
Szente-Szabó Ákos kiállításának megnyitója a Régi Kaszinó étteremben
Parádés nótaszó a művelődési házban
Baptista közösség húsvéti játszóháza
Húsvétoló a lovas pályán

Áprilisi előzetes
2.
15:00 Huszár díszszemle a főtéren
16:00 Díszpolgárok beszélgetnek. Dobák Miklós és Langó Péter előadása
2.
		 a Városházán
3.
9:00 Horgászegyesület közgyűlése a művelődési házban
9.
18:00 Színház – Finito – Fortuna Együttes bemutatója a művelődési házban
További időszaki kiállítás:
· Amerre én járok – fotókiállítás a művelődési házban

Szerkesztőségi
információk

Állandó kiállítás:
· Tájház
· Penczner Pál Jézus és a 12 apostol grafikái a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Időszalag – Sisa József tűzzománca a Városháza dísztermében
Bővebb információ a www. jaszfenyszaru.hu honlapon és a facebook-on.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Katinka

Fogadóóra minden pénteken a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár földszinti kistermében
9-11 óráig.
Szerkesztőségi telefon: 70/673-7618.
Hívható hétfőtől péntekig napközben.
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