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Projektindító rendezvény a Városházán

Jászfényszaru Város Önkormányzata
szeretettel vár minden kedves érdeklődőt!
Április 30.
22:00 Diszkó a művelődési házban
Május 1.
6:00
8:00
		
9:30

Zenés ébresztő
Ünnepi szentmise,
anyák napi ünnepség
X. Jász Fény vers- és prózamondó
találkozó a Városháza Dísztermében
10:00 Motorozás Pető Adám emlékére
		 a krosspályán (12:00-ig)
13:00 Motoros felvonulás a város utcáin
(14:00-ig)
Programok a Sportpályán
8:00 Város napja és a Jász Polgárőr Egylet V. Főzőversenye. Várjuk a civil
szervezetek, baráti társaságok és családok nevezését:
		 Pető István +36-30/720-2178
8:00 „Biztonság és egészség” program
		a kézilabdapályán. KRESZ-pályás
vetélkedők, drogprevenciós sátor, elsősegély praktikák sátora
Teaház sportnap
9:00 Egészségügyi szűrések a tűzoltószertárban (12:00-ig). Csontsűrűség
vizsgálatra előzetes bejelentkezés a
védőnői szolgálatnál 422-268
9:00 Város napi kupa – kispályás férfi labdarúgó-mérkőzések. Nevezés 8:30-ig
a helyszínen
12:00 Repülőgépmodell és drón bemutató a felső pályán
14:00 Művészeti csoportok műsora a színpadon
15:00 Gyermekprogramok, játékok, ügyes
ségi versenyek
16:30 Karatebemutató a felső pályán
16:30 Jászfényszaru – Újszász labdarúgómérkőzés
17:00 Zumbabemutató a felső pályán
18:00 Hőlégballonos függeszkedés a felső
pályán (20:00-ig)
18:30 Matyi és a Hegedűs műsora a színpadon
19:00 Tombolasorsolás
19:30 Wolf Kati műsora a színpadon
Egész nap főzési lehetőség, kirakodóvásár, büfé.
A rendezők a változtatás jogát fenntartják!
A részletekről tájékozódhatnak
a www.jaszfenyszaru.hu honlapon, a város
Facebook-oldalain és a művelődési házban.

A képen balról jobbra: Lukácsy Gergely projektmenedzser, Tagai Dóra osztályvezető HR-osztály,
Győri Márta, Marc de Bastos Eckstein, a Thyssenkrupp Presta Hungary Kft. ügyvezető igazgatója,
Győriné dr Czeglédi Márta polgármester, dr Kállai Mária kormánymegbízott március elsején
a jászfényszarui sajtótájékoztatón. Cikk a 2. oldalon. Fotó: Dr. Voller Erika

Méltón ünnepelve

Az idén az Iglice Gyermeknéptánc Együttes „1848-ba, el kell menni háborúba” című kiváló,
felejthetetlen műsorával zárult az ünnepség. A táncosok, közel 100 művészeti iskolás gyermek
és fiatal, Péter Szilárd és Havrán Bettina táncpedagógusok vezetésével már jó néhány hónapja
készültek e neves eseményre. Cikk a 2. oldalon. Fotó: Tanczikó-Ruis Beatrix
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Méltón ünnepelve
2016. március 15-én 16 órakor még az időjárási körülmények is
1848. március 15-ét idézték meg számunkra. Az eső ellenére közel
háromszázan tisztelték meg a kedd délutáni megemlékezést, amelynek
megvalósításában a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola diákjai, a jászsági viseletet öltött lányok, a Fehér Akác
Népdalkör és a Városi Énekkar, valamint a zászlókat vivő Szűcs Mihály Hagyományőrző Huszárbandérium tagjai voltak segítségünkre.
Czibolya Zoltán Petőfi: A nép nevében című versével idézte fel a forradalom előtti hangulatot, majd 15 szervezet tisztelgett koszorúival a
nagy elődök emléke előtt. Városunk óvodásai saját készítésű nemzeti
zászlóikat tűzték a koszorúba. Ezt követően a megemlékezés konferansza, Patkós Andrea diákpolgármester a művelődési ház nagytermébe
invitált mindenkit, ahol Lajkó Anita magyartanár nagyszerű ünnepi
beszédét hallgathattuk meg. Ebből idézünk egy részletet: «Emlékszem,
ahogyan a beszédeket tartó emberek milyen lelkesítően beszéltek március 15-ről. Azt mondták, hogy ez volt a magyar történelem legbátrabb napja.
A szónoklatokban – ha jól figyeltünk – minden évben megelevenedtek lelki szemeink előtt az események, s mint a képkirakó, az iskolai
emlékképek lassanként összeálltak…

A szónokok felidézték, ahogy Petőfiék, a „márciusi ifjak” elindultak a
Pilvax Kávéházból; ahogyan elfoglalták a Landerer-nyomdát, kinyomtatták a 12 pontot; ahogyan a Habsburg hatalom ellen a néhány óra
alatt több tízezerre duzzadt tömeg skandálni kezdte az iskolából számunkra is ismerős refrént: „Esküszünk, / Esküszünk, hogy rabok tovább
/ Nem leszünk!”.
A beszédek kihangsúlyozták, nem másról emlékezünk ma, mint a
magyar nép szabadságért folytatott küzdelméről.
Végiggondolva emlékeimet, biztos voltam benne, hogy minderről
tiszta, megingathatatlan tudásom van. Ám a szabadság, ill. a szabadságért folytatott küzdelem fogalma elbizonytalanított.

Mit jelent az, hogy szabadság?
Megkérdeztem a tanítványaimat az iskolában, mit jelent ez a szó
számukra:
„Az a szabad, aki megtehet mindent.”
„Azt veszek, amit én akarok.”
„Azt nézek, eszek, amit akarok.”
„Oda megyek és azzal és azért,
ami nekem jó lesz.”
Elkeseredetten álltam, hogy világunk a szabadságot a szabadosságra
cserélte. Rá kellett valamint jönnöm, hogy semmiféle tudásom sincs a
szabadságról. Viszont megértettem, miért: mi már örökségül kaptuk.
Nem harcoltunk érte. Nekünk nem kellett az életünkkel fizetnünk
érte. Mert megtették már sokan előttünk…

Március 15-e több, mint kokárda; több, mint a Nemzeti dal. Március 15-e ünnep. Egy nap, amikor a köznapi idő megáll. Felidézzük a
múltat. Azokat, akik vérüket adták a hazáért, a nemzetért.
Tudnunk kell tehát, honnan jöttünk, és hová tartunk. Nem szabad
elfelejtenünk és elfelejtetnünk, mit tettek értünk, értem, érted a márciusi ifjak…»
Az idén az Iglice Gyermeknéptánc Együttes „1848-ba, el kell menni
háborúba” című kiváló, felejthetetlen műsorával zárult az ünnepség.
A táncosok, közel 100 művészeti iskolás gyermek és fiatal, Péter Szilárd és Havrán Bettina táncpedagógusok vezetésével már jó néhány
hónapja készültek e neves eseményre. Az alkotók célja az előadással
emléket állítani az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeinek, hőseinek. A műsorban megmutatták a szabadságharc bizonyos pillanatait, érzelmeit, a tánc egyszerű és könnyed, mégis kifejező
látványvilágával. A kemény munka meghozta gyümölcsét. Előadásuk
gondolatokat ébresztett, érzelmeket hívott elő a forradalomról, a szabadságharcról, a hősiességről és a nemzeti identitásról. Köszönjük ezt
a magával ragadó élményt!
Katinka · Fotó: Glonczi Rudolf

Projektindító rendezvény a Városházán
Jászfényszarun több mint 30 milliárd forintos beruházást hajt végre
a Thyssenkrupp német konszern, 500 új munkahelyet teremtve ezzel.
A projektindító rendezvényen Győriné dr. Czeglédi Márta, Jász
fényszaru város polgármestere köszöntötte a meghívottakat, s meg
köszönte mindazok munkáját, akik részt vettek az előkészítésben, akik
nélkül ez a beruházás nem jött volna létre.
Marc de Bastos Eckstein, a német vállalat ügyvezető igazgatója tiszteletét kifejezve magyarul köszöntötte a jelenlévőket. Örömét fejezete
ki, hogy a vállalat a zöldmezős beruházás eredményeként a budapesti és a győri gyár mellett itt Jászfényszarun két új csarnokban kezdi
meg a kormányrendszerek és hengerfejbe integrált vezérműtengelyek
gyártását. Olyan ez, mint amikor egy új szomszéd költözik az utcába
– mondta Marc de Bastos Eckstein.
Célunk, hogy a mindennapok során részesei legyünk az itt lakók
életének, egy új szomszéd, egy elismert szomszéd legyünk, aki újdonságot hoz, és jó érzéssel gondolnak rá. Vállalti kultúránk a bizalomra és a együttműködésre épül. Hosszú távra tervezünk, és biztos

vagyok benne, hogy a közös jövőnk nemcsak sok munkát, de közös
sikereket is hoz. Dr. Kállai Mária kormánymegbízott asszony biztosította a vállalatvezetést arról, hogy a hatóságok a legrövidebb időn
belül fogják ellátni a beruházással kapcsolatos feladataikat, hiszen ez
a beruházás nemcsak a Jászságot, hanem az egész megyét gazdagítja.
Jó hallani, amikor egy-egy beruházásról a cégvezető elmondja, hogy
nemcsak egy munkahely kíván lenni, hanem a kulturális szerepvállalás
is fontos.
Én úgy gondolom – fogalmazott a kormánymegbízott asszony –,
nagyon-nagyon fontos a jelenünk, de a jövő szempontjából is fontos, hogy a versenyszféra hogyan vesz részt a helyi közösség életében, hogyan mutat példát a helyi társadalom életében, hogyan
vonja be a családokat a helyi közösségbe. Én azt kívánom, hogy
a gazdasági mutatók és ezek a mutatók együtt jelentkezzenek.
Végezetül elmondta, hogy már egyeztettek a megye szakképző centrumaival a megnövekedett, szakképzett munkaerőigény biztosításáról.
forrás: jászságonline
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Közmeghallgatás – 2016
Jászfényszaru város képviselő-testülete
2016. március 2-án tartotta éves közmeghallgatását a Városháza dísztermében. A
fórumon, amelyen jelen volt Pócs János
országgyűlési képviselő, bemutatták a település 2016-os költségvetését, beszámoltak
a tavalyi esztendő nagy beruházásairól, illetve az idei év fejlesztéseiről.
Elsőként Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester szólt a most induló új beruházásról, nevezetesen az autóiparban világszerte
ismert német vállalat, a Thyssenkrupp konszern Jászfényszarun megépülő gyáráról, ahol
a cég a későbbiekben közel félezer munkahelyet teremt majd.
„Az első 30 hektárnak a kialakítása megtörtént, de vannak előttünk még rendkívül nehéz munkák – a talajtömörítés, kerítésépítés,
régészeti feltárás –, amit március 31-ig kell
tudni biztosítanunk, mert áprilisban elkezdődik a munka. Ezen túl további 30 hektár
vételi jogát kívánjuk biztosítani a betelepülőnek. Az ütemterv szerint még ebben az évben
két üzemcsarnok épül meg, s mintegy 30 dolgozó felvétele válik valóra, azt követően pedig
150-esével bővül a létszám 500 főig. Köszönet illeti a Kormányt és a Nemzetgazdasági
Minisztériumot, mert a közvetlen segítségüket bírtuk abban, hogy a tervezett beruházást
gazdaságilag kiemelt üggyé nyilvánították”
– fogalmazott a polgármester asszony, majd
átadta a szót Pócs János országgyűlési képviselőnek.

által felvetett szakképző létesítését Jászfényszarun. Elismerő szavakkal illette a közmunkaprogramot is, amelynek keretében kitűnő
termékeket állítanak elő. Mint mondta, a vidékfejlesztés továbbra is fontos az államnak,
mintegy 1300 milliárdos keret lesz, amely lehetőséggel éljenek minél többen, a fényszarui
önkormányzat, illetve a vállalkozók. Ebben
és más ügyekben is készséggel áll a lakosság
rendelkezésére Fényszarun vagy a képviselői
irodában, Jászberényben.
Dr. Voller Erika jegyző beszámolója következett ezután. A jegyző asszony felvillantotta
az elmúlt időszak munkáját, illetve a kollégái,
a csapat munkájára is ráirányította a figyelmet. Ezt a beszámolót közöljük lapunk 4–5.
oldalán.
Ezután a közös önkormányzati hivatal
munkatársai tartottak előadásokat a 2015-ös
év eredményeiről és a feladatokról.
Dr. Sándor Mátyás aljegyző elsősorban a
1567/2015. (IX. 4.) sz. Kormányhatározatról kívánt beszélni, ami az építési engedélyek
egyszerűsítéséről szól. Elmondta, a határozatot követte pár jogszabály-módosítás, aminek
következményeként megszületett az ún. egyszerű bejelentésen alapuló eljárás. Ez a 300
m2-t meg nem haladó hasznos alapterületű
lakóingatlanokra terjed ki. Az eljárásnak az a
lényege, hogy az eddigi hosszadalmas hatósági engedélyeztetés helyett az építtető egy rövidebb bejelentést fog megtenni az építésügyi
hatóságnak. Ez esetünkben Jászberény város

Dr. Sándor Mátyás, Pócs János, Győriné dr. Czeglédi Márta, dr. Voller Erika,
Győri János Bertalan. Fotó: Glonczi Rudolf
Pócs János hozzászólásában elismeréssel szólt a példaértékű együttműködésről,
amelyet képviselői munkája során tapasztalt
Jászfényszarut illetően. Gratulált az iparfejlesztés újabb állomásához. Mint mondta,
ez nemcsak jászfényszarui jelentőséggel bír,
hiszen a térség vonatkozásában is számítani
lehet gazdasági növekedésre, részben a létesülő új munkahelyek, illetve az ehhez tartozó
beszállítói kör növekedése folytán. Támogatásáról biztosította a polgármester asszony

jegyzője lesz. Ha a bejelentésben benne vannak a kötelező tartalmi elemek, akkor ezt nyilvántartásba veszi, hogyha hiányos a bejelentés, akkor erre felhívja az építtető figyelmét.
Erre van 15 nap, ezt az építtető kivárja, amely
után gyakorlatilag el is kezdheti az építést. Fő
szabály, hogy 10 éven belül meg kell épülni a
háznak. Ha ez nem történik meg, a létrejött
építményt le kell bontania. Illetve az építtető
ösztönözve van arra, hogy mielőbb befejezze
a munkát. Miután elkészült az épület egy ha-

tósági bizonyítványt kell kérnie a jegyzőtől,
három évig ez a bizonyítvány ingyenes.
A másik, ami érintheti a lakosság szélesebb
körét: bevezetésre kerültek az ún. sommás
eljárások. Ennek az a lényege, hogy közigazgatási hatósági eljárásban 21 nap az ügyintézési határidő. Kérelemre indult eljárásban, ha
nincsen ellenérdekelt ügyfél, a tényállás tisztázott, s az ügyintézési határidő a 60 napot
nem haladja meg, akkor a 21 napos ügyintézési határidő 8 napra fog rövidülni.
Bevezetésre került az ún. függő hatályú döntés. Gyakorlatilag ezt az eljárás megindításától
számított 8 napon belül kell meghozni, melynek a következménye, hogy ha 2 hónapon
belül a hatóság nem hoz döntést, akkor az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy
díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában
tízezer forintot a hatóság köteles a kérelmező
részére megfizetni, a kérelmező mentesül az
eljárási költségek megfizetése alól.
Benke Judit műszaki ellenőr, tervezőmérnök, a Főépítészi Iroda munkatársa azokat a
fejlesztési projekteket mutatta be, amelyekről
az előző közmeghallgatáson, mint megvalósítandó célokról hallottunk. Nevezetesen
megtörtént a Gondozási Központ bővítése,
a közlekedésfejlesztési projekt, és ezen belül
a 3106-os és a V3-as feltáró út kiépítése, és
sok-sok járda és parkoló is létesült.
A közlekedési projekt ezek megvalósulásával nem ért véget, hiszen a város tervezi további utak korszerűsítését, a városközpont
szépítését.
Szó esett Jászfényszaru településfejlesztési
koncepciójáról, ezen belül a stratégiai terv
kialakításáról, melyet a Főépítészi Irodán
Kiss Katalin irodavezetővel készítettek el. A
dokumentum – mint korábban hírül adtuk
– megtekinthető a Főépítészi Irodán illetve
Jászfényszaru honlapján.
Tamus Mária, a hivatal pénzügyi osztályának vezetője a város idei költségvetését mutatta be, hogyan gazdálkodnak a több mint 5
milliárdos „kasszával”. A költségvetés tételes
bemutatása lapunk 7. oldalán olvasható.
Győri János alpolgármester a Pusztamonostorral közös beruházásban megvalósult
szennyvíztisztító bővítésének tervét vázolta
fel, amelynek kivitelezéséhez pályázati forrás
is rendelkezésre áll. A projekt teljes összege
1 milliárd 264 millió 429 ezer Ft, ami a két
településről együttesen 103 millió Ft önerőt
is tartalmaz. A támogatás mértéke tehát 90%
fölötti. A bővítési munkálatok befejezése
2017-re várható.
Urbán Csaba környezetvédelmi és közbiztonsági referens, Projekt Iroda munkatárs
beszélt a hulladékgazdálkodás területén végbement változásokról, melyek a hulladékgazdálkodás javítását célozták oly módon, hogy a
szállítási díjtételek lehetőleg ne növekedjenek.
Mint mondta, a hulladékgazdálkodás területén 2013-ban jelentős változás történt. 2012.
december 31-ig az AVE Kft. szolgáltatott
Jászfényszarun, az önkormányzat éves szinten
több min 10 millió Ft-tal járult ahhoz, hogy
(folytatás a 4. oldalon)

4

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2016/3

Közmeghallgatás – 2016
(folytatás a 3. oldalról)
a lakosságot ne egy elviselhetetlenül magas
összeg terhelje a hulladékszállítási díjat illetően. Diaképeken láthattuk a bezárt szeméttelep rekultivációját és az épülő hulladékudvar
fotóit. A hulladékgazdálkodás egyéb elemei is
fejlesztésre kerültek Jászfényszarun: új erőgépek beszerzése is megtörtént teljes mértékben
a projektből finanszírozva. Kiépült a szelektív
hulladékgyűjtési rendszer is.

kel is igénybe lehet venni, de a járművel pl.
diákokat is szállítanak tanulmányi versenyre,
és jó szolgálatot tesz az idősek otthonánál beköltöztetéskor, betegszállításkor. A tűzoltóautót az önkormányzat által biztosított pénzből
vásárolták, a polgárőrség autóját pedig pályázati forrásból. A takarítógépen kívül más erőgépek is segítik a nehéz munkákat: a Johnn
Deer traktor jól használható a Startmunkánál,
illetve a külterületi utak karbantartásánál.

A zumba szerelmesei a Sportsátorban. Fotó: Tanczikó-Ruis Beatrix
Tanczikó Attila pénzügyi műszaki ügyintéző, projektiroda munkatárs távollétében
Győriné dr. Czeglédi Márta beszélt a tovább
folytatódó útfelújításokról, útfejlesztésekről,
vízvezetékek cseréjéről, járdaépítésről.
Zsámboki Sándor önkormányzati képviselő, a Gamesz igazgatója a város üzemeltetéséről adott képet, többek között bemutatta,
milyen géppark és egyéb eszközök állnak
ehhez rendelkezésre. A kisbusz alapvetően
esélyegyenlőségi célokat szolgál, kerekes szék-

Andréné Marton Éva titkársági irodavezető a település szépítéséről, díszítéséről tájékoztatta a megjelenteket. Az elmúlt évben
a képviselő-testület jelentős összeget különített el a fásításra, az ingatlantulajdonosok
több mint 50 %-a igényt tartott arra, hogy
gyümölcsfákat, dísznövényeket ültessenek
saját ingatlanuk elé vagy a kertjükbe. Tavaly
novemberben önkéntes munkával több mint
20.000 kocsányos tölgyfacsemetét ültettek
el a város külterületén, és további erdősávok

kialakításán gondolkodik az önkormányzat,
s mindent megtesz annak érdekében, hogy
Jászfényszaru kiérdemelje a Zöld Város kitüntető címet.
Illés Péter, a Projekt Iroda vezetője bemutatta az elmúlt esztendőben megvalósult beruházásokat az Ipari Park új létesítményeitől
kezdve a Gondozási Központon át a Teaház
projektig és Sportsátorig. A diaképekkel illusztrált összefoglalóban már láthattuk a
Kisiskola bejáratánál hamarosan megépülő
szökőkút tervezetét, mely műalkotás a Tudás
kútja nevet viseli majd. A Startmunka program sikereiről is hallottunk a tények tükrében: 2011-ben 40 fővel indult, mely létszám
tovább nőtt, s a most következő esztendőre
70 dolgozóval indul a közfoglalkoztatás
Jászfényszarun. A Belügyminisztérium által
támogatott diákmunkaprogramba is bekapcsolódott az önkormányzat korábban, most
arra törekszik, hogy saját erőből finanszírozza
a fiatalok foglalkoztatását.
Fáy Dániel építész, a Projekt Iroda munkatársa egy már megvalósult beruházásról számolt be, nevezetesen a parókia bővítéséről,
illetve a Szent Erzsébet Közösségi Ház kialakításáról. Hallottunk egy elbírálás alatt lévő
pályázatról is, amelynek fő tartalmi eleme a
templomtorony felújítása és egy kórus létrehozása. Bemutatta továbbá a település térinformatikai rendszerét, mely internetes felület
a város honlapjáról érhető el.
Érdemes nézelődni a térképen, sok információhoz lehet jutni (helyrajzi szám alapján
kereshetők ingatlanok mérhető adatai kül- és
belterületen). Az adatállományt folyamatosan frissítik.
A beszámolókat Varga Ferencné Pénzügyi
Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság tagjának előadása zárta, amelyben a Családi Otthonteremtési Kedvezmény igénybevételének
lehetőségeiről kaptunk információkat.
Sugár Istvánné

Beszámoló a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Az Alaptörvény végrehajtására alkotott
Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi – többször módosított –
2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1)
bekezdése deklarálja: „A helyi önkormányzat
képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy
közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás
közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában.”
Fenti törvény 81. § (3) bekezdésének f )
pontja írja elő, hogy a jegyző évente köteles
beszámolni a képviselő-testületnek a Hivatal tevékenységéről.
Ezen törvényben rögzített jegyzői kötelezettségemnek a 2016. március 2-án megtartott közmeghallgatáson tettem eleget a Hiva-

tal köztisztviselőinek közreműködésével.
A magasabb szintű jogszabályokon kívül a
Szervezeti és Működési Szabályzat, az Ügyrend, ezen túl a kötelező helyi belső szabályzatok, valamint az önkormányzati rendeletek
határozzák meg a hivatali munkánk eljárási
rendjét.
A Hivatal belső működési rendjét az Ügyrend tartalmazza. Az Ügyrendben a képviselő-testület jóváhagyta a Hivatal szervezeti
struktúráját, munkarendjét és az ügyfélfogadás rendjét.
A Pusztamonostor Község Önkormányzatával kötött megállapodás alapján működő
Közös Önkormányzati Hivatal alapvető
feladatai körében ellátja mindkét település
vonatkozásában az önkormányzati szervekhez – képviselő-testületekhez, bizottságokhoz
– kapcsolódó feladatokat.
A Hivatal előkészíti és végrehajtja a testületi szervek önkormányzati döntéseit a

polgármester irányítása és a jegyző operatív vezetése mellett.
Ellátja továbbá a központi állami szervek
megbízásából az önkormányzat számára hatáskört megállapító jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási feladatokat, bár
az államigazgatási ügyeket illetően a jegyzői
jogkörbe tartozó államigazgatási hatáskörök
jórészt már központosításra kerültek, a járási
hivatalok felállításával folyamatosan átkerülnek a jegyzői hatáskörből a járási hivatalokhoz egyes hatósági ügyek. Éppen ezért igyekszünk folyamatosan együttműködni a Járási
Hivatallal, a Kormányhivatallal.
A Hivatal munkáját a szervezeti tagozódás
szerint a polgármester irányításával, a jegyző és az aljegyző vezetésével a Pénzügyi és
Gazdasági Osztályon belül működő két iroda:
a Pénzügyi Iroda (azon belül az adócsoport
és költségvetési csoport), és a Projekt Iroda,
(folytatás az 5. oldalon)
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Beszámoló a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
(folytatás a 4. oldalról)
továbbá a Főépítészi Iroda, a Hatósági Iroda, a Titkársági Iroda, valamint a Pusztamonostori Kirendeltség látja el.
A már hivatkozott helyi önkormányzatok
feladatait és működését szabályozó törvény
44. §-a szerint a képviselő-testület szükség
szerint, de évente legalább hat ülést köteles
tartani.
A képviselő-testületi működéssel összefüggésben a Hivatal kiemelt feladatát képezi a
testületi és bizottsági ülések előkészítése,
a jegyzőkönyvek elkészítése és felterjesztése
a Kormányhivatalhoz törvényességi felügyeletre.
Az elmúlt évben a képviselő-testület 36
alkalommal tartott soros és soron kívüli
nyilvános ülést, illetve 36 alkalommal hozott döntést zárt ülésen. A jelentős számú
zárt ülések napirendjét elsődlegesen az iparfejlesztéssel, a Thyssenkrupp betelepülésével
összefüggő döntések, továbbá az ingatlanügyek indokolták.
A testület 2015. évben 27 helyi önkormányzati rendeletet alkotott, és 593 határozatot hozott. A meghozott határozatokat
és a rendeleteket igyekszünk a város honlapján közzétenni, illetve a lakosság részére az
újság hasábjain rövid tájékoztatást nyújtani a
hozott döntésekről.
Az önkormányzat munkáját a Szervezeti és
Működési Szabályzatban jóváhagyott négy
bizottság segíti: a Pénzügyi, Ügyrendi és
Civilfinanszírozási Bizottság, a Szociális,

Egészségügyi, Oktatási, Idős- és Vallásügyi
Bizottság, a Koordinációs és Stratégiai Bizottság, valamint a Sport, Kulturális, Ifjúsági és Közrendi Bizottság.
A bizottságok előzetesen véleményezik a
képviselő-testület részére készített előterjesztéseket, határozataikkal javaslatot tesznek
azok elfogadására, módosítására, illetve szociális ügyekben, átruházott jogkörben eljárva
hatósági döntést hoznak.
Fentieken túl jelentős szerepe van még a
közbeszerzési törvény szabályainak betartása érdekében létrehozott Közbeszerzési
Bíráló Bizottságnak is, melynek munkáját
akkreditált közbeszerzési szakértő segíti.
Valamennyi önkormányzati nagy projekthez
kapcsolódó eljárást a közbeszerzési törvényben meghatározott értékhatárok figyelembevétele mellett a szolgáltatások és az árubeszerzések tekintetében bonyolítja a Közbeszerzési
és Bíráló Bizottság.
A közbeszerzési szabályzatban jóváhagyottnak megfelelően a bizottság végzi az
eljárások döntésre előkészítését a képviselőtestület részére, és előzetes véleményezésével
tesz javaslatot a testületnek.
Többnyire a meghívásos eljárások a jellemzőek, de nagyobb nagyságrendű projekt
vonatkozásában nyílt eljárásokra is sor kerül.
A meghívandók körére és a meghívottak részére megküldendő vagy közzétételre kerülő
ajánlattételi felhívásra is a bizottság tesz javaslatot, csatolva az előterjesztéshez a majd
nyertes ajánlattevővel megkötendő vállalko-

zói szerződés tervezetét is a döntési kompetenciával bíró képviselő-testület elé.
A bizottság a beérkezett ajánlatokat kellő
körültekintéssel elbírálva tesz javaslatot
a nyertes ajánlattevő kiválasztására a bírálati szempont figyelembevétele alapján, ami
többnyire a legalacsonyabb árat megjelölő
ajánlattevőt kiválasztását jelenti.
A képviselő-testület jellemzően elfogadja a Bíráló Bizottság javaslatát. A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó,
– leginkább a START közfoglalkoztatási
munkaprogram keretein belül – értékhatár
alatti kisbeszerzéseket is versenyeztetjük a
legkedvezőbb árajánlatot tevő kiválasztása
érdekében.
Az elmúlt év beruházásai, a különböző
pályázatok projektjei, az iparfejlesztéssel
összefüggő feladatok jelentős mértékben
meghatározták a Hivatalban folyó munka
nagyságrendjét. Úgy érzem, hogy a Hivatal
dolgozói a legjobb tudásuk és több éves
gyakorlatuk során megszerzett szakértelemmel látják el feladatukat.
A hivatali munkát igyekszünk hatékonyan,
a lakosság közmegelégedésére és a képviselőtestület munkáját elősegítve végezni. Törekszünk a feladatok szakszerű és jogszerű
ellátásának biztosítására, valamint arra is,
hogy az önkormányzati döntéseket maximálisan tudjuk végrehajtani annak érdekében,
hogy Jászfényszaru városnak minél több
beruházása, fejlesztése megvalósuljon.
Dr. Voller Erika jegyző

A Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
szervezeti struktúrája
Jászfényszaru Város Polgármestere

Pusztamonostor Község Polgármestere

Jegyző
Aljegyző

Pénzügyi és Gazdasági Osztály

Főépítészi Iroda

Pénzügyi Iroda

Adócsoport

Projekt Iroda

Költségvetési
csoport

Titkársági Iroda

Hatósági Iroda

Kirendeltségi
Iroda
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület február hónapban
két alkalommal tartott ülést. A képviselők
által hozott döntésekről az alábbiakban
nyújtok rövid összefoglalót.
2016. február 10.
Nyílt ülésen a Közbeszerzési Bíráló Bizottság által előterjesztett napirendek keretében az alábbiakról döntött:
· A „Ráépülő közfoglalkoztatási program a mezőgazdasági kapacitások
erősítéséért Jászfényszarun” című,
2015. évi STARTMUNKA kistérségi
mintaprogram keretében vetőmag beszerzésére nyertes ajánlattevőként Józsa
Gyuláné egyéni vállalkozót jelölte ki az
ajánlatban szereplő bruttó 247.904 Ft
összeg figyelembe vételével.
· Bencze Gábor „Tudás kútja” című alkotás környezetének kialakítása, szökőkút építése tárgyú beszerzés nyertes
ajánlattevőjeként a ZÖFE Zöldfelületfenntartó és Fejlesztő Kft.-t jelölte ki az
ajánlatban megjelölt bruttó 18.730.592
Ft jóváhagyásával. A képviselő-testület
felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert a szerződés megkötésére.
· A Sóstó dűlő engedélyes és kiviteli
tervének elkészítésével az EPLY Kft.-t
bízta meg, ajánlatát, mint a legkedvezőbbet elfogadva. Egyben felhatalmazta a
polgármestert, hogy a győztes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg.
A kivitelezésre a költségvetésében bruttó
5.082.540 Ft összeget biztosítottak.
· Elfogadták a beruházási célterületen
elvégzendő tereprendezési munkához
korábban meghatározott meghívandó
ajánlattevők kiegészítését, módosítva
az e tárgyban hozott határozatot.
· Jóváhagyták a beruházási célterületen
elvégezendő tereprendezési munka
műszaki tartalmának módosítását az
előterjesztés mellékletét képező dokumentumokban
meghatározottaknak
megfelelően.
Az ÉAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0002 azonosító számú, „Szociális városrehabilitáció
és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért” című projekt keretében épített
Szabadidőpark és Közösségi Ház 2016. évi
üzemeltetésére, őrzésére 5 fő foglalkoztatásához 6.846.492 Ft-ot biztosítottak a város
2016. évi költségvetéséből a fenntartási kötelezettség teljesítéséhez.

Módosították a jászfényszarui diákok
Jászberényi Műjégpálya használatára vonatkozóan meghozott határozatot, mely alapján a 2016. évi működési időszakban az önkormányzat alkalmanként nettó 25.000 Ft
díjat fizet az üzemeltetőnek, legfeljebb
350.000 Ft +Áfa teljes szolgáltatási díj ös�szegéig. A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert ennek megfelelő megállapodás
megkötésére.
Jóváhagyták a civil szervezetek 2016. évi
támogatására vonatkozó pályázati felhívást, melyet az újság hasábjain is közzéteszünk.
A Jászberényi tűzoltók alapítványának
céljai és feladatai megvalósításához 2016.
évben 150.000 Ft támogatást hagytak jóvá,
melyet a 2016. évi költségvetésben biztosítanak.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Rendőrőrs számára 2016. évben a közrend, közbiztonság biztosítása érdekében mindösszesen
1.400.000 Ft összegű előirányzatot különít
el a 2016. évi költségvetésében.
Elfogadták a Jászfényszaru Város Sport
Egyesület 2015. évi munkájáról és a 2016.
évi terveiről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően.
Határozatot hoztak a „Szilágyi Erzsébet
Független Segítő Nőegylet” részére a székhelyhasználat biztosításáról, mely alapján
Jászfényszaru, Szent István út 1. szám alatti
ingatlant székhelyeként szívességi használat
jogcímen határozatlan ideig - működésének
fennállásáig - használhatja.
Módosították Jászfényszaru Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát.
A képviselő-testület kijelölte a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.-t a Sóstó dűlő
aszfaltozására, csomópont kiépítésére történő pályázat lebonyolítására, valamint az
Ipari Park területén a korábban vállalt 220
fm út kiépítése vonatkozásában a TIOP1.1.1-15 kódszámú ipari parkok, iparterületek fejlesztésére szóló pályázat keretében.
Határozatokat hoztak a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás működtetésével kapcsolatos tárgykörökben:
· a Társulás 2015. évi költségvetésének
módosításáról,
· a Társulás 2016. évi költségvetésének
elfogadásáról,

· a Társulás hatályos Számviteli Politikájának módosításáról,
· a Társulás Vagyonkezelői szerződésének
módosításáról,
· valamint a képviselő-testület felhatalmazta Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármestert, hogy a Társulási Tanács
tagjaként Jászfényszaru Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen a határozatnak megfelelően szavazati jogát
gyakorolja.
A Jászság kulturális és közoktatási életében
kiemelkedő alkotómunka elismeréseként
adandó 2016. évi Jászságért díjra történő jelölésről, illetve a díjazott tekintetében
döntést hozó Kuratórium felé történő jelölés felterjesztésének támogatásában hoztak
határozatot.
Támogatták a Jászfényszaru, Dózsa György
út 4. szám alatti ingatlan, valamint a
GAMESZ épület tetőterének hasznosítására vonatkozó koncepció elkészítését.
Zárt ülésen ingatlanügyeket tárgyaltak,
mely során határoztak értékbecslés elvégzéséről, bontási kötelezettségről, ingatlanvételi
ajánlatának újratárgyalásáról, felajánlott ingatlan szomszédos telekkel való összevonása
lehetőségének vizsgálatáról, továbbá értékesítésre felajánlott ingatlan vételének elutasításáról. Valamint határozat született testületi állásfoglalásról.
2016. február 17.
A képviselő-testület a rendkívüli ülésen
módosította a Közbeszerzési Szabályzatot,
és a „Tereprendezés-Földmunka” tárgyú
közbeszerzési eljárás lefolytatására a Közbeszerzési Bíráló Bizottságba eseti tagokat
választott.
Ezzel egyidejűleg a „Tereprendezés-Föld
munka” közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívását a műszaki tartalommal együtt
elfogadták, és egyben felhatalmazták Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert a
Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján a közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának jóváhagyására.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete felhatalmazást adott az új lakásépítési megoldások koncepciójának előkészítésére.
Dr. Voller Erika
jegyző

A Helyi Építési Szabályzatról
Jászfényszaru város lakosaira is ösztönző hatást gyakorolt a családi otthonteremtési kedvezményről szóló kormánydöntés. Az utóbbi években a családi ház építések nagyon lecsökkentek,
hiszen a fiatalok semmilyen támogatásra nem
számíthattak. A CSOK talán elősegíti a mélypontról való kimozdulást, és segít a fiataloknak
a lakhatási feltételek megteremtésében. Jászfényszaru Város Közös Önkormányzati Hivatala minden segítséget meg kíván adni az építeni
szándékozó lakosoknak.

Az építési engedélyezés már nem a településen
történik, de a Főépítészi Iroda munkatársai az
érdeklődők részére biztosítják a szükséges információt, amely az adott terület beépítési előírásaira vonatkozik.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy telekvásárlás vagy telekalakítás előtt vagy mielőtt építési
tervet készíttetnek, keressék meg munkatársainkat, érdeklődjenek a település adott területére
érvényes Helyi Építési Szabályzat előírásaival
kapcsolatban.
Főépítészi Iroda
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A Jászfényszarui Közös Önkormányzat
2016. évi költségvetése
Tervezett bevételek (Ft-ban)

Tervezett kiadások (Ft-ban)

Támogatások

Működési kiadások

1. Helyi önkormányzatok
		 működésének
		 általános támogatása

269 240

2. Önkormányzatok egyes
		 köznevelési feladatainak
		támogatása

109 059 500

3. Önkormányzatok
		 szociális és gyermekjóléti
		 feladatainak támogatása
4. Önkormányzatok
		 kulturális feladatainak
		támogatása
5. Egyéb működési célú
		 támogatások bevételei
		 (közfoglalkoztatás támogatása)

43 602 823

6 492 300

18 728 000

156 000 000

7. Iparűzési adó

1 200 000 000

8. Gépjárműadó

13 000 000

9. Talajterhelési díj
10. Készletértékesítés ellenértéke
11. Szolgáltatások ellenértéke
		 (bérleti díjak bevétele)
12. Tulajdonosi bevételek
		(lakbérbevételek)
13. Ellátási díjak

900 000
50 000
43 692 000

15. Általános forgalmi adó
		visszatérítése

0

18. Egyéb működési célú
		 átvett pénzeszköz
19. Előző év költségvetési
		 maradványának igénybevétele

Összesen:

14 080 000

3. Óvodai étkeztetés

21 150 000

4. Lakó		 és nem lakóingatlan
		kezelés

3 463 000

5. Parkgondozás;
		 város- és községgazdálkodás

38 096 000

6. GAMESZ egyéb
		 (iroda, műhely)

125 404 000
21 700 000

8. Óvoda

118 131 000

9. Gondozási Központ

147 216 000

10. Művelődési ház
		 és könyvtár

48 560 000

11. Közös önkormányzati hivatal

295 919 000

12. Önkormányzat

306 644 000

13. Céltartalék

3 867 482 000

Felhalmozási kiadások

47 023 000
10 238 000

17. Ingatlanok értékesítése

2. Közvilágítás

1 778 000

14. Kiszámlázott
		 általános forgalmi adó

16. Kamatbevételek

9 300 000

7. Segélyezés kiadásai

Helyi bevételek
6. Építményadó
		 és magánszemélyek
		 kommunális adója

1. Utak fenntartása

50 000 000
800 000 000
8 820 000
2 644 212 137

5 153 865 000

14. Útépítés
		 fejlesztési projekt

106 700 000

15. Garázsépítés

10 396 000

16. Buszmegállók

5 183 000

17. Ingatlanvásárlások

2 000 000

18. Jelzőlámpa

8 309 000

19. Műszaki
		ellenőrzés

Összesen:

4 132 000

5 153 865 000
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete
az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek
támogatására pályázatot ír ki.
Támogatási célok:
a) egészségügyi, szociális, karitatív tevékenység, egészséges
életmód elősegítése;
b) nevelés, oktatás;
c) kulturális, közművelődési, művészeti és sporttevékenység;
d) közbiztonság, közlekedésbiztonság javítása;
e) munkanélküliek segítése;
f ) fogyatékosok támogatása;
g) zöldprogram, városépítés, környezetvédelem, műemlékvédelem;
h) az Önkormányzat feladatkörébe tartozó más közösségi tevékenység.
Pályázhatnak azok az egyházak és civil szervezetek, egyéb közösségek, amelyek:
a) bejegyzett székhelye Jászfényszaru közigazgatási területén
van, vagy
b) bejegyzett országos vagy regionális szervezete Jászfényszaru
igazgatási területén önálló szervezeti egységgel rendelkezik,
vagy
c) tevékenységüket kizárólag vagy elsősorban Jászfényszaru
lakossága érdekében végzik, és
d) nyilvántartásba vétel céljából bejelentkeztek az Önkormányzathoz.
e) Azok a pályázók, akik korábban önkormányzati támogatásban részesültek, csak a beszámolási kötelezettségük teljesítése
után nyújthatnak be újabb pályázatot.
Nem adható támogatás:
a) üzleti és gazdasági tevékenység elősegítéséhez;
b) olyan szervezetnek, amely országgyűlési vagy önkormányzati választáson jelöltet állít, illetve pártot közvetlen támogatásban részesít,
c) olyan szervezetnek, amely éves beszámolójával és – köz-

hasznú szervezet esetében – közhasznúsági mellékletével kapcsolatos, a 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése
szerinti kötelezettségének nem tesz eleget.
Új pályázathoz mellékelni kell:
a) a pályázati adatlapot,
b) egyház esetében a nyilvántartásba vételt igazoló, illetve az
egyház képviselőjét képviseletre jogosító okiratot;
c) intézmény esetén az alapító okiratot;
d) egyéb pályázó esetében a létezését és céljának megfelelő folyamatos működését igazoló iratot;
e) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a törvénynek megfelelően az éves beszámolóját és közhasznúság esetében a közhasznúsági mellékletet is letétbe helyezte;
f ) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy országgyűlési és önkormányzati választáson nem állított jelöltet.

A pályázat beadási határideje:
2016. április 16.
Beadási cím:
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1., „Civil pályázat” megjelöléssel.
Pályázni pályázati adatlapon kell, mely
a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal épületében
térítésmentesen vehető át, vagy letölthető
a www.jaszfenyszaru.hu honlapról.
A határidő jogvesztő, az ezt követően benyújtott pályázatokat
a Kiíró érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 22.
A pályázó a támogatásként kapott összeg vonatkozásában legkésőbb
a következő év január 31-ig büntetőjogi felelősségének tudatában
aláírásával igazolt beszámolóban tájékoztatni köteles a támogatást
nyújtót az elnyert összeg felhasználásáról.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Változások az önkormányzati adóztatásban (2016. 01. 01-től)
Gépjárműadó:
· mentes az adó alól a környezetkímélő gépkocsi (elektromos gépkocsi, nulla emissziós gépkocsi) -> csekély összegű (de minimális)
támogatásnak minősül
· változott az adóalap meghatározás a nyergesvontató esetében (a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a
nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató
saját tömege pozitív különbözetének felével), ezáltal a félpótkocsik adómentessé váltak

· önkormányzati rendeletbe foglalt adókedvezmény, mely csekély
összegű támogatásnak minősül:
– az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja éves
szinten a 2,5 millió forintot nem haladja meg,
– az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási
szintű adóalapja éves szinten az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg
· az állandó jellegű tevékenység végzése utáni számított végleges
iparűzési adójából 100%-os önkormányzati adókedvezményre
jogosult.

Magánfőzés:
· a desztillálóberendezés bejelentésével (tulajdonszerzés, változásbejelentés 15 napon belül a lakóhelye szerinti önkormányzati
adóhatósághoz!) kapcsolatban és a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban – kivéve az előállított termék
jogszabálysértő értékesítését – az önkormányzati adóhatóság jár el
· az előállítást megelőzően párlat adójegyet kell beszerezni >>>>
VÁMHATÓSÁGTÓL!

Adóigazolás:
· nemleges adóigazolás >>>> állami adó- és vámhatóság adja ki
· önkormányzati adóhatóság általános adóigazolást állíthat ki
(tartalma: az igazolás kiadásának napján vagy az igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál fennálló
adótartozását vagy annak hiányát, a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült tartozást, a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó bevallási és adófizetési kötelezettség
elmulasztását, a végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozásokat)

Iparűzési adó:
· kisadózó vállalkozás 2,5 millió forintos adóévi adóalap választást a
kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő
napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig jelenti be
az önkormányzati adóhatóság számára >>> teljes adóévre vonatkozik (utoljára abban az adóévben érvényes, amelyben bejelenti,
hogy az adó alapját nem a fentiek szerint kívánja megállapítani)

Kisösszegű tételek:
· 1000 forintot el nem érő
– adót az adózónak nem kell megfizetnie,
– adó-visszatérítést az önkormányzati adóhatóság nem utalja
ki, és nem tartja nyilván.
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Az idősek otthonában jártunk

II. János Pál pápa kezdeményezésére 1993-tól február 11-e a Betegek Világnapja. Ebből az alkalomból látogatott el a 7. a osztály a
jászfényszarui idősek otthonába. Sándorné Tóth Éva néni szervezésében indultunk el egy csütörtök délelőtt, hogy örömet vigyünk az idős
és beteg emberek hétköznapjaiba. Néhányan süteményt is sütöttünk,
én a nagymamámat kértem meg erre.
Amikor megérkeztünk az idősek otthonába, az egyik gondozónő,
Fricz Erzsébet fogadott minket.

Körbevezetett az épületben, és megnéztük a felújított szobákat. Ezután bemehettünk az idősekhez beszélgetni. Én egy ismerős nénihez
mentem. Sokáig hallgattuk volna még a történeteiket, bölcsességeiket,
vicces verseiket, dalaikat, de sajnos Éva néni szólt, hogy vissza kell
mennünk az iskolába, pedig maradtunk volna még.
Örülünk, hogy a hitoktatónk kitalálta ezt a programot, és köszönjük, hogy az idősek otthonában olyan kedvesen fogadtak minket. Reméljük, hogy máskor is elmehetünk majd ide.
Drabos Réka

PÉNZ 7 az alsó tagozaton
2016. március 7–11. között országszerte megrendezésre került e témahét. Célja, hogy a fiatalok tudatosabban kezeljék majd pénzügyeiket, a hétköznapi életben is hasznosítható ismeretekhez jussanak a
pénz világának működéséről. Az idei tematikus hét központjában a
pénzügyi tervezés és a takarékosság állt. Az alsó tagozatosaink közül
idén a 4. b osztály vett részt e programon, ahol 3 tanítási órán fejleszthették ismereteiket Fáczán Izabella és Hortiné Tóth Éva segédlete mellett. Az első órán a munkáról, a szorgalomról esett szó La Fontaine: A
tücsök meg a hangya című tanulságos története alapján.
A diákoknak csoportmunkában kellett többek között a pénz témakörében szólásokat értelmezni, keresztrejtvényeket megoldani. A 2.
és 3. óra akadályversenyszerűen, menetlevelekkel 7 állomást érintve
engedett betekintést a takarékosság, felelősség, előrelátás, pénznyelő
rossz szokások, rég és ma használatos pénzeink világába. Reméljük,
hogy a játékos feladatokon keresztül könnyebb betekintést nyújthattunk a gyerekeknek is ebbe a nem éppen egyszerű és könnyű világba.
Kép és szöveg: Fáczán Izabella

Nagylelkű adomány

Nagylelkű adományt tett Horváth Zsolt, az I. Liliom bál ajándékutalványának nyertese. Családjával 50.000 forintot ajánlott fel a művészeti iskola képzőművész tanszakának.

Az összegből a pedagógusok különböző eszközöket vásároltak, amit
a jövő művészei örömmel hasznosítanak. Köszönjük a felajánlást!
Fotó: Bugyi István · Szöveg: Kotánné Kovács Tímea
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Iskolai hírek
Activity parti

A tavaszi szünet előtti délutánon 14 csapat mérte össze a tudását
ebben a sokak által kedvelt játékban a DÖK szervezésében, Patkós
Andrea diákpolgármester és Palotai Stella titkár közreműködésével.

Először négy 4.-es csapat rajzolt, mutogatott és beszélt, majd az 5-6.
évfolyam csapatai tették próbára társaikat, végül a 7-8. évfolyam találgatta a különböző feladványokat. Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Romhányi rímhányó
„Beszél majd az utókor! Kiről?” Ugye be tudnák fejezni a mondatot?
És biztosan emlékeznek még Mekk Elekre, Mézga Gézára, a Frédi és
Béni sorozat röpködő szójátékaira. Mindezek Romhányi József tollából pattantak ki. A múlt század második felének nagy rímhányója
sziporkázó versíró tehetségének köszönhetően nyerte el ezt a címet.
Születésének 95. évfordulója alkalmából a Hajnóczy József Gimnázium könyvtára 12 órás Rím-maratont rendezett, melyhez iskolánk
is csatlakozott. 57 diák és 3 pedagógus olvasott fel a költő játékos állatverseit tartalmazó Szamárfül című kötetéből március 8-án a könyvtárban Baliné Bazsó Mária és Bakóné Koczka Katalin szervezésében.
Bakóné Koczka Katalin

Foci és Xbox
FIFA-bajnokság zajlott a DÖK szervezésében a foci és az Xbox szerelmeseinek. A csapatok beosztásának és a játék megszervezésének
nehéz feladatát Rácz Patrik diákpolgármester-helyettes oldotta meg
bravúrosan. Az elődöntőkre március 11-én, a döntőkre 18-án került
sor. Az 1. helyet Horváth Levente 7. a osztályos tanuló, a 2. helyet
Horváth Zoltán 4. b, a 3. helyet Rácz Patrik 8. b nyerte. Gratulálunk!
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Birkózás
2016. február 13-án rendezték Budapesten a Grappling Magyar
Bajnokságot, ahol a Jászberényi Birkózó Club tagjaként a 115 kg-os
súlycsoportban Tóth Kristóf képviselte az egyesületet. Kristóf remekül szerepelt, hiszen a saját súlycsoportjában magyar bajnoki címet
szerzett. Egy nappal később (vasárnap) a diák birkózók vettek részt a
Dél-kelet Területi Bajnokságon. A fényszarui fiatalok itt is kimagaslóan szerepeltek.
Eredmények:
· Baráth Konor a 42 kg-ban 2. lett.
· Baráth Koppány szintén a 42 kg-ban 5. helyezést szerzett.
· A 38 kg-os súlycsoportban Bozsovics Krisztián remekelt.
Ő szintén a dobogó második fokára állhatott fel.
Száraz Tibor edző
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Iskolai hírek
Huszárgyerek, huszárgyerek…

Hogyan hozható közel a történelem a mai ifjúsághoz, főleg a kisiskolás korosztályhoz? Rendhagyó, interaktív történelemóra keretében.
Ennek voltak részesei nemzeti ünnepünk alkalmából március 10-én
1-4. osztályos tanulóink a Kisiskolában. Ézsiás Vencel hagyományőrző huszár őrnagy mutatta be a huszárok harcmodorát, fegyverzetét,
öltözékét és a lovak szerszámait. Előadását filmvetítéssel színesítette,
részleteket láttunk a 80 huszár című filmből. A gyerekek kézbe fogták
a kardot, szablyát, korabeli lőfegyvereket, felpróbálták a mentét, és

megfújták a harci kürtöt is. Az aktív, érdeklődő, fegyelmezett részvételnek köszönhetően mindenkit tiszteletbeli huszárrá avatott az őrnagy
úr. A Kisiskola melletti füves területen pedig hatvani és jászfényszarui
huszárok és lovaik várták őket. A lovak nagy türelemmel állták a simogató kezek érintését.
Köszönjük Ézsiás Vencelnek és huszárbajtársainak, hogy elfogadták
meghívásunkat.
Kép és szöveg: Ézsiásné Róka Mária

Fotó: Czeglédi Dóra

Lelki nap

Március 5-én második alkalommal került megrendezésre a lelki nap.
Katolikus iskolánk fontos feladatának tartja a gyermekek lelki nevelését is. Ezt szem előtt tartva forgószínpadszerűen állítottuk össze a foglalkozásokat. Egyik feladatként az elsősök harangocskákat készítettek
kereszttel, a másodikosok és harmadikosok Jézus szenvedését, a 4. osztályosok az utolsó vacsorát, a felső tagozatosok pedig a keresztút állo-

másait készítették el különböző technikákkal. Egy másik helyszínen az
atya várta a csoportokat, és előadást tartott nekik, a harmadik helyszínen pedig nagyböjti énekeket tanultak. A nap szentmisével záródott.
A gyerekek alkotásait március 10-éig megtekinthetik az érdeklődők
a templomban.
Sándor Sándorné
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Fotók: Glonczi Rudolf

Óvodai hírek
A Napsugár Óvoda farsangi bálja

A Napsugár Óvoda ebben az évben is
megrendezte farsangi mulatságát, melyet a
művelődési házban tartott. Mint minden
évben, az idén is nagy készülődés volt az
óvoda háza táján. Kicsik-nagyok készültek a

farsangi műsorra. Szorgalmasan gyakorolták
a műsorszámokat mind a gyermekek, mind a
szülők. Az óvodában vidám hangulatban közösen készültek a kellékek, jelmezek. Minden
csoport két-háromhetes időszakban készülő-

dött a mulatságra. Mókás dalokat, verseket,
mondókákat tanultunk, versenyjátékokat játszottunk, a szorgalmas kis kezek készítették
a maskarákat, álarcokat, szemüvegeket. Sok
ismeretet szereztünk arról is, hogy más országokban hogyan ünnepelnek. (pl. az Olaszországban található Velencében vagy Brazíliában Rio de Janeiróban.) Természetesen a
hazai berkekben is megismertük a busójárás
szép szokását. Sütöttünk farsangi fánkot,
amit jó étvággyal fogyasztottunk el a csoportokban. A nagy napon mindenki megmutathatta a jelmezét. A Ficánkák a mese világába
repítettek bennünket, a Méhecskék cápás-halacskás- horgászos műsorral lepték meg a közönséget. A Süni csoport minion tánca, majd
a Macik kalózos vidám produkciója következett. A gyermekek után a szülők is a színpadra léptek. A Ficánkás anyukák megvették
nekünk a várost, a Méhecskés szülők a katonaélet nehézségeibe engedtek betekintést. A
Süni csoportos szülők indiántáncukkal varázsoltak el bennünket, majd a Maci csoportos
szülők egy igazi kincskereső kalózműsorral
lepték meg a nagyérdeműt. Természetesen
nem maradt el a jutalom sem. Minden csoport oklevelet és tortát kapott jutalmul. A
színpadon minden kisgyermek bemutathatta
a saját jelmezét is. A műsorok mellett tánc
és tombolahúzás is volt, ahol sok-sok gyermeknek sikerült örömet szerezni. Köszönjük
a tombola és zsákbamacska felajánlásokat,
a büfében vásárolható szendvicseket, süteményeket és szörpfelajánlásokat. Köszönjük
mindenkinek, aki segítő munkájával szebbé
és emlékezetessé varázsolta gyermekeinknek
ezt a napot! Dobák Jánosné tagóvoda-vezető

Fotó: Földvári Edit

Március 15-i emlékezés a Szivárvány Óvodában és a Petőfi-szobornál

Óvodai beíratás
Értesítjük a kedves szülőket, hogy Jászfényszaru Város Óvodai Intézményének
tagóvodáiba a 2016/ 2017-es nevelési
évre történő óvodai beíratásokra az alábbi időpontban kerül sor:
2016. április 18-tól április 22-ig 8
órától 16 óráig.

Minden gyermeket a Napsugár Óvodában veszünk előjegyzésbe.
Cím: Jászfényszaru, Kossuth út 2.
Kérjük, a beíratáshoz hozzák magukkal a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyát, valamint a gyermek taj-kártyáját.
Várjuk azokat a gyermekeket, akik 2016. június 1. és 2017. május
31. között töltik harmadik életévüket.
Ácsné Csontos Mária intézményvezető
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Segítség az időseknek
A házi segítségnyújtás célja, hogy gondoskodjon azokról a Jászfényszarun élő idősekről, akik egészségi állapotuk és/vagy szociális helyzetük
miatt életvitelükhöz segítséget igényelnek annak érdekében, hogy saját
otthonukban maradhassanak. A házi segítségnyújtást az önkormányzat
biztosítja a Gondozási Központon keresztül. A házi gondozást három fő
szakképzett gondozónő látja el munkanapokon, napi 8 órában: Rózsafalvi Mihályné Ica, Török Jánosné Marika és Reichenbergerné Földvári
Anita.

Balról jobbra: Rózsafalvi Mihályné, Török Jánosné,
Reichenbergerné Földvári Anita. Fotó: Dr. Csúz Attila
A szolgáltatást a Gondozási Központban lehet igényelni Kiss Jánosné
intézményvezetőnél vagy a házi gondozóknál. Az intézmény telefonszáma: 06-57/422-148.
Az igénybejelentés után a házi gondozónő előgondozást végez az idősnél, ahol a gondozási szükséglet vizsgálatát is elvégzi. Az ellátást igénylőnek felméri az egészségi, szellemi és fizikai állapotát, az idős igényeit, és
ennek megfelelően közösen rögzítik az igényelt szolgáltatásokat. Az intézményvezető a háziorvos közreműködésével kitölti a gondozási szükségletet igazoló adatlapot. A házi segítségnyújtást a megállapított napi
gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4
órában biztosítjuk.
A törvény előírja, hogy a házi segítségnyújtás keretében
– szociális segítést vagy
– személyi gondozást kell nyújtani.
SZOCIÁLIS SEGÍTÉS KERETÉBEN BIZTOSÍTANI KELL:
a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

SZEMÉLYI GONDOZÁS KERETÉBEN BIZTOSÍTANI KELL:
a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
c) a szociális segítés keretében elvégzendő feladatokat.
Segítséget nyújtunk az étkezésben (reggeli, ebéd, vacsora előkészítése,
szükség esetén megetetjük gondozottunkat) és a mosogatásban.
A testi higiénében (mosdatás, borotválás, körömvágás, bőr- és hajápolás,
öltöztetés; inkontinens beteg ellátása, kezelése, ágytál, szoba WC használata).
A mozgás megkönnyítését több módon segítjük (ágyban, segédeszközök használatával – járókeret, mankó –, kiültetés, sétáltatás, levegőzés, tornáztatás, gyógytorna). Részt veszünk a lakókörnyezet tisztántartásában
(takarítás – felmosás, porszívózás –, ágyazás, mosás, vasalás), a háztartási
teendők ellátásában (bevásárlás, csekkfeladás, gyógyszerkiváltás, hivatalos
papírok beszerzése, segélyek intézése, szociális szolgáltatásokhoz való elérés),
a külső környezettel való kapcsolattartásban (közintézményekkel, orvossal, családtagokkal, barátokkal, egyházi intézményekkel).
Az orvos előírása szerint ápolási feladatokat is ellátunk (gyógyszeradagolás, vérnyomásmérés, vércukormérés, felületi sebkezelés, decubitus
megelőzése, a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése a kompetencia határáig).
A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni, ami jelenleg 520 Ft/
óra. Szeretettel várjuk az érdeklődők jelentkezését!
Reichenbergerné Anita

Idősek nappali ellátása
2016. április 1-jén indul az Idősek Nappali Ellátása, Idősek Klubja
a Teaházban Tompa Mihály út 7. szám alatt minden nap 8-16 óráig.
Áprilisi programjaink:
· A Samsung gyár látogatása, az Ipari Park körbejárása, látogatás a Városháza dísztermében Farkas Kristóf Vince tárlatvezetésével (pontos
időpont később, egyeztetést követően);
· Hétfőnként kéthetente 10 órától nótázás, közös éneklés;
· Keddenként hetente 10 órától különféle mozgásgyakorlatok, kötetlen, igény szerinti foglalkozások;
· Szerdánként hetente 10 órától különféle kézműves foglalkozások;
· Csütörtökönként kéthetente 10 órától Süssünk-főzzünk Klub;
· Péntekenként hetente 10 órától filmklub.
Folyamatosan van lehetőség vérnyomás és vércukorszint mérésére.
Április 9-én a Fortuna Együttes Finitó című bemutató előadása lesz a
művelődési házban.
Bővebb információ: +36-30/543-1897, +36-30/263-6976
telefonszámokon, illetve a Teaházban.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, leendő klubtagokat!

Hol terem a boldogság?
Egy igaz történetet szeretnék megosztani az olvasókkal. Az egyik hatvani áruház parkolójában segítettem egy 79 éves néninek, miközben
elbeszélgettünk. Várta unokája barátját, aki minden hónapban elhozza,
hogy kedve szerint bevásároljon és nézelődjön már a húsvéti forgatagban. Gyorsan oldódott köztünk a hangulat, elég bizalmas dolgokról
mesélt nekem.
„– Tudja, kedves, egyetlen lányunokám februárban kapta meg a diplomáját a Budapesti Gazdasági Főiskolán. Már jó előre kérdeztem az
anyukáját (a lányom), hogy minek örülne legjobban. Nem akartam bevonni az unokám, legyen neki meglepetés. Vastag aranyláncot javasolt
a lányom. Kicsit meglepett az ajánlata, mert eddig csak vékony, ízléses ezüstláncot láttam a nyakában. Mindegy-gondoltam-, évek óta erre
spórolok, hogy a jó eredményéért én is megjutalmazhassam. Már jóval
karácsony előtt bújtuk az üzleteket, végül Budapesten sikerült beszerezni, aminek a lányom nagyon örült. Szépen becsomagoltam, egy szerény
virágcsokor kíséretében indultunk a diplomaosztóra. Az ajándékok csak
a ceremónia után kerültek átadásra. Az unokám magához ölelt, de nem
láttam a kis szemében, hogy mennyire örül.
Vacsora következett a lányoméknál, eléggé megéheztem, mert utazás
előtt nem szoktam étkezni. Az asztali helyfoglalás után az unokám és a

barátja körbevett. Jobbomra az unoka, balra a barát ült. Arról faggattak,
hogy hol vettem, kivel és hogy kerültem Pestre. Gyanússá vált a dolog,
miközben már az étvágyam is alábbhagyott. Közben a lányom is észrevette a jelenetet, és a nyaklánc grammszámára hivatkozva méltatta értékét. Vacsora közben végül kiderült, hogy a lányom javaslatára történt
a nem éppen boldogságot okozó vastag lánc vásárlása. Szerettem volna
örömet szerezni, de valahogy nem az én elgondolásom szerint sikerült.
Az unokám az iskola befejezése után pihenésre vágyott, egy élményajándéknak jobban örült volna. Az óhajtott kívánság azóta már teljesült is. Mára a fiatalok hozzám költöztek, hogy boldogabbá tegyék idős
napjaimat.” Közben begördült a várva várt autó, a fiatalember engem
is illedelmesen üdvözölt. A néni beszállt és eltűntek a látómezőmből.
A történet tanulságát rábízom a kedves olvasókra, én pedig az alábbi
idézettel zárom soraimat:
„Azt mondják, hogy pénzért mindent meg lehet kapni, de ez nem igaz.
Ételt vehetsz pénzért, de étvágyat nem; orvosságot igen, de egészséget nem;
csillogást igen, de szépséget nem; jókedvet igen, de örömet nem; szolgákat
igen, de hűséget nem; szabadidőt igen, de békességet nem. Pénzért csak a
kérgét kapod meg mindennek, nem a magvát.” 
(Arne Garborg)
Szilágyiné Marika
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Egy sikeres életút – Gyenge Valéria V. befejező rész
Vali nagybátyja (édesapja testvére) Gyenge
Péter által írt ANDRIS című kisregényét
1944-ben Budapesten a Dobó Könyvkiadó
adta ki. A szerző a könyv XXIII fejezetében
jászfényszarui történeteket írt le. Egy dedikált példány jutott el hozzám, és ennek kapcsán a Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2014.
év őszén megjelentette a kiadványt. A Gyenge
család még élő leszármazottai után kutatva bizonyosodott be, hogy Gyenge Valéria
édesapja felmenői révén Jászfényszaruhoz is
köthető. A fotózás mellett 1998-ban új tevékenység is felszínre került, elkezdett írni, talán a Gyenge-génekben írói véna is található?
Hogyan születtek meg könyvei, első regénye a
Két asszony élete, az Ígéret, majd a Barátnők.
Az első regénye a holokausztot túlélő két nő
életútját kíséri végig. Honnan a téma iránti
érdeklődés? A regény hősei, cselekménye fikció
vagy személyes tapasztalatai, esetleg ismeretsége alapján írta meg a történeteket?

tam. A harmadikban (Barátnők) a sok hűséges barátnőmből „csináltam” négy személyt,
az ő történetükkel a barátság és az őszinteség
fontosságát akartam hangsúlyozni.
Könyveit magyar nyelven kívül más nyelven
kiadták-e?
Mindhárom könyvem megjelent, To
rontóban angolul, Budapesten magyarul is.
Maradt-e még téma, gondolat, amit szeretne megírni a jövőben?

laki korombeli megszólít: „Ugye a Gyenge
Vali?” És néha fiataloktól kapok leveleket,
amikben aláírást kérnek. Ha őszinte akarok
lenni, akkor egyetlen dolog hiányzik még
az életemből: szeretném, hogy beválasszanak a „Magyar Úszó Hírességek” közé is. A
nemzetközi úszó hírességek múzeumába, az
International Swimming Hall Of Fame-be,
ami Fort Lauderdale-ban (USA) van, már
beválasztottak 1978-ban.

Gyenge Valériának a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetése,
melyet 2006 októberében a magyar konzulátuson Torontóban vett át

Gyenge Valéria torontói lakásán a kapott
érmeket, kupákat és kitüntetéseket
tartalmazó vitrin
Péter nagybátyámat nagyon szerettem, jó
humorú, vidám ember volt. Élvezte az életet.
Nagyon büszke voltam rá, amikor megjelent
a könyve. Tizenegy éves lehettem, és vittem
magammal minden nap az iskolába, és a padomon hagytam, hogy mindenki lássa.
Amikor megszüntettem a fotócégemet – a
digitális technika miatt már nehezen lehetett
fotóanyagot kapni – sok szabadidőm lett.
Az első könyvemet (Két asszony élete) két
olyan ember tiszteletére írtam, akik nagyon
közel álltak hozzám, végigkísértek az itteni
kezdéstől, és mindig a hátam mögött álltak,
ha szükségem volt tanácsra vagy vigasztalásra.
Nagyon szerettem őket. Sokat beszélgettek a
múltról, mindkettőnek érdekes, mozgalmas
és fájdalmas élete volt. Meg akartam örökíteni emléküket.
A második könyvem, az Ígéret egy önéletrajzi fikcióregény, amit unokáimnak dedikál-

Van egy félig kész regényem, amit remélem,
egyszer befejezek majd. Egy nőről szólna, akinek a kivándorlásából tragédia lesz.
A Magyar Olimpiai Bizottság számon tartja, mint korának igen eredményes úszóját. A
80. születésnapjáról a magyar sportújságírás
megemlékezett. A Magyar Népköztársaság
Érdemes majd Kiváló Sportolója kitüntetésekben részesült 1954 és 55-ben. A Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnoka tagja lett
1978-ban, a Magyar Örökség díjat 2000-ben
kapta meg. A miniszterelnök előterjesztésére,
a Magyar Köztársaság elnöke Gyenge Valéria olimpiai bajnok úszónak, írónak, fényképésznek – Magyarország és a magyarság
nemzetközi hírnevének javítása érdekében
végzett tevékenységéért, kiemelkedő fényképészi, irodalmi és sporttevékenysége elismeréseként – a Magyar Köztársasági Érdemrend
Tisztikeresztje kitüntetést adományozott,
melyet 2006 októberében a magyar konzulátuson Torontóban vett át. Vali, hogyan látja
ezt, kellően elismerték munkásságát?
Az elismerés, amit hazámtól kapok, igazán
jól esik. A kitüntetéseket örömmel és köszönettel fogadtam.
Nem hiszem, hogy többet kellett volna
kapnom. Az, hogy 56-ban nem jöttem vis�sza, már nem számít politikai „bűnek”. Még
manapság is előfordul néha, hogy Pesten va-

Visszatérve a közelmúlt sporteseményéhez:
az Oroszországban, Kazanyban megrendezett vizes világbajnokságot biztosan figyelemmel kísérte. Hogyan értékeli Hosszú Katinka
két arany és egy bronzérmét, a 200 m vegyes
úszásban felállított 2:06,12 új világcsúcsát?
Mi változott az úszósportban az utóbbi 60
évben, hogy sorra új csúcsok születnek?
A kazanyi világbajnokságot, mint minden
úszóeseményt, természetesen figyelemmel
kísértem. Az időeredmények elkepesztőek,
Hosszú Katinka egy ritka tehetség. Tiszta
szívemből kívánom, hogy így sikerüljön neki
a következő olimpia is. Mint minden más, a
sport is nagyon megváltozott az én időm óta.
Hogy csak egy pár dolgot említsek: a víz és az
uszoda minősége, a pályaválasztó kötelek, a
hullámelvezetők, a „második bőr”, vagyis az
úszóruhák stb. Az edzés technikáját teljesen
tudományos alapokra helyezték. Az edzések
a túlfeszített munkán alapulnak. És mostanában már a siker, az első helyezés, rekordok
komoly pénzt is jelentenek. Nem irigylem a
mai sportolókat, valahogy nem tudom elképzelni, hogy annyi örömük van a sportban,
mint az én korosztályomnak volt.
Hogyan maradt meg a mai napig a sport,
az úszás szeretete az életében? Fiatalos, fitt,
nyilván a sportnak is van ebben szerepe.
(folytatás a 15. oldalon)
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Egy sikeres életút – Gyenge Valéria V. befejező rész
(folytatás a 14. oldalról)
Igyekszem „formában” tartani magam.
Nyáron minden nap sokat úszom. Sajnos a
fedett uszodák klóros vizét már nem bírja a
bőröm, télen napi tornával és sok gyaloglással
„edzek”.
Személyes találkozásunkkor elmondta,
1964-ben járt utoljára Jászfényszarun, nyilván csak emléktöredékek maradtak meg. Bár
decemberben itt járt, de nem tudott megnéz-

életük alakulását. Egy-két utazás, sok olvasás,
és szeretném befejezni a negyedik könyvem.
Végezetül, mint sokat látott és tapasztalt,
kicsit magunkénak is érzett híres személy mit
üzen az olvasóknak, mi a fontos az életben, a
mindennapok során?
Tapasztalataim az életben arra a tanácsra
késztetnek, hogy nem szabad az életet túl komolyan venni. Vannak dolgok, amik teljesen
a mi személyes hatáskörünkön kívül állnak,

A nemzetközi úszóhírességek múzeumában látható

Gyenge Valéria könyvei a városi könyvtárból
kikölcsönözhetők

ni mindent. A látottak és a kapott könyvek
alapján hogyan ítéli meg településünket?
Jászfényszaruról valóban csak nagyon halvány emlékeim vannak. Egy kis falura emlékeztem, amiből most egy szép, nagy, fejlett
város lett. Tiszta, rendezett és barátságos. Érdeklődéssel és köszönettel olvasom az általad
küldött magazinokat és könyveket.
Mik a tervei a következő évekre?
Úgy fogadom, ahogy jönnek, remélem,
még jó pár évig hasznos tudok lenni, figyelhetem kicsi unokám és a nagyok fejlődését,

semmit nem tudunk tenni ellenük, nem szabad előre aggódni, hogy mi lesz! Élvezzük az
életet, amíg lehet!
Köszönöm a kérdéseimre adott válaszait.
Sikerült egy sikeres életutat jobban megismerni, mint amit a világhálón Valiról össze
lehet gyűjteni.
További jó egészséget, családja körében boldogságot, a negyedik könyvének befejezését
kívánjuk! Reméljük, mielőbb olvashatjuk nevét a Magyar Úszó Hírességek Csarnokában,
Tóth Tibor
mert erre rászolgált!

Redemptio
A jászok és kunok honismereti újsága!
A lap megjelentetését az elmúlt 22 évben a
Jász Múzeumért Alapítvány vállalta fel, Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója, a FÉBE tiszteletbeli tagja, a Redemptio
lap alapítója és felelős szerkesztője áldozatos
tevékenységének köszönhetően. A több mint
két évtized alatt az újság megjelenésében és
tartalmában jelentősen fejlődött. 2006-tól 24
oldalon színes kiadásban kéthavonként 1000
példányban jelenik meg.
A 2016. évi kiadáshoz, a rendszeres megjelenéshez az előfizetők és az újságot megvásárlók 300 Ft-tal példányonként járulhatnak
hozzá.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete megalakulásától felkarolta, bonyolítja az újság Jászfényszarun a lakosság és az elszármazottak
körében való terjesztését. Havi 40 példány
értékesítését végezzük.
Kérjük tagjainkat, az érdeklődőket, hogy a
FÉBE-nél fizessenek elő az újságra 1800 Ft/
év áron, vagy egy-egy lapszámot 300 forintért megvásárolhatnak Hangosiné Réz
Máriánál a 3A Takarékszövetkezet helyi
kirendeltségén vagy a Városi Értéktárban a
Szentcsalád tér 12. szám alatt Tóth Tibornál. Az elszármazottaknak igény esetén postán juttatjuk el a lapot.
Tóth Tibor
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A XXIII. FÉBE BÁL
A hagyományoknak megfelelően február harmadik hétvégéjének
szombatján, 20-án tartottuk a XXIII. FÉBE jótékonysági műsoros
estet és bált.
A FÉBE elnöke köszöntötte az est fővédnökét, Pál Bertalant, a BASF
Hungaria Kft. régióvezetőjét, a díszvendéget, Unger Balázs cimbalomművészt, a Jászfényszarui IV. Béla Katolikus Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tanárát, a műsorvezető Zsámboki Zsoltot.
A vendégek körében köszönthettük Pócs Jánost, a Jászság országgyűlési képviselőjét, Talált József regnáló jászkapitányt Jászalsószentgyörgyről, Győriné dr. Czeglédi Mártát, a város polgármesterét, a
FÉBE örökös tagját, dr. Voller Erika jegyző asszonyt, dr. Körei-Nagy
Józsefet, Jászberény város rendőrkapitányát, Hortiné dr. Bathó Editet, a Jász Múzeum igazgatóját, a FÉBE tiszteletbeli tagját, Somogyi
Gézát, a Samsung Elektronics Magyar Zrt. képviselőjét és Banka
Csaba újságírót.
A bál fővédnöke Pál Bertalan, a város szülötte szólt a báli közönséghez. Megköszönte a megtiszteltetést, a felkérést, hogy itt lehet a
feleségével és három gyerekből két leányával, a fia Németországban
dolgozik, sajnos nem tudott hazautazni erre a jeles eseményre. Érkezéskor ismerősökkel beszélgetve felidézte az elmúlt évtizedeket.
Elmondta, talán 40 évvel ezelőtt diákként állhatott itt, ebben az épületben. A nagyszótár azt írja bálról, hogy ez egy nagyon jeles táncos,
ünnepi esemény. A közösség életében a legszebb pillanatok egyike,
amely felemelő érzés, hiszen a lokálpatrióták, a közösségben élők szépen felöltözve, egymással tudnak találkozni, beszélgetni, szórakozni.
Találkozási alkalmat jelent olyanoknak, akik elkerültek a településről.
Ő is elkerült innen Szolnok megye másik részére, Mezőtúron élnek. A
szálak, amelyet Illés Gyula egyik művében, úgy fogalmaz meg, hogy
’szakadnak a szálak’, hiszen az idősebbek, nagyszülők, szülők eltávozásával ezek a szálak valamelyest megszakadnak. Elkerülve a településről
a mozi utcából – a mozi már régen nem üzemel – a korosztálya nagyon

Hogy a levelek, sarjak, termést hozzanak – hiszen mezőgazdász vagyok
–, a legérettebb formában találjanak gyökereket, talajt, hogy szépek, gyönyörűek legyenek, és vigyék tovább a hagyományt.
Szeretném megköszönni azoknak, akik 23 alkalommal megszervezték
ezt a bált. Tudom – mint szervező is –, ez nem kis feladat, sok munkát igényel, hogy ezt az estét széppé és jóvá tudják tenni. A rendezvényt megnyitottnak nyilvánítom” – fejezte be beszédét a fővédnök.
A bál díszvendége, Unger Balázs köszöntötte a jelenlévőket. Közel
tizenöt éve, 2002-től tanít a Jászfényszarui IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában és jogelődjénél. Jászsági
kötődése neki is van, nagymamája jászberényi asszony volt, Kis-Németh Évának hívták, sajnos már öt éve meghalt. Őt nagyon tisztelte.
Sok mindenen keresztülment, a II. világháborút végigélte. A családot
összefogta, példát mutatott a családnak. „Ő mondta: «Soha ne add fel,
bízzál magadban!» Ez nekem nagyon nagy lelkierőt adott eddigi életemhez. Sokat tanultam tőle, sokat gondolok rá, és igyekszem magamból a
legtöbbet kihozni. Az összefogás a jászok vérében van, ezt tapasztalom
Jászfényszarun. Húsz éve élek Turán, ott ez az összetartás kevésbé jellemző, ezért is szeretek itt dolgozni.” Jó szórakozást kívánt a bál műsorához,
melyhez saját maga is hozzá kívánt járulni.

Pál Bertalan fővédnök megnyitja a rendezvényt. Fotó: Kohári Stúdió

A XXIII FÉBE bál szépei balról jobbra Rózsáné Gál Zsanett,
Pál Katalin, Voller Klaudia. Fotó: Glonczi Rudolf
jól tudja, hogy neki ez a település mit jelent. Sokszor egyetemen, főiskolán tart előadást, büszkén vallja magát „fényszarusinak”, ahogy erre
mondani szokták. Majd így folytatta: „Mit jelent az, hogy jász is valaki,
hogy ez a vér csörgedezik ereiben, mit jelent ez fejben, kiállásban, temperamentumban, kitartásban? Mindenki, aki itt van a teremben, nagyon
jól tudja, hogy miről beszélek. Ha visszagondolok arra, hogy kik vezettek
erre az útra, azt gondolom, hogy a teljesség igénye nélkül csak egy pár
embert megemlítve Kiss Szidi néni, aki annak idején az első osztályban
bevezetett bennünket a rejtelmek világába, vagy az a helytörténész Kiss
József, akivel Jászfényszaru régiségeit gyűjtöttük. Ma mutattam meg a
családomnak, hogy a tanácsháza alsó szintjén hol voltak azok a szobák,
ahol a gyűjtött tárgyak ki voltak állítva. Mindezen emlékek, úgy gondolom, úgy kötnek össze bennünket, hogy egy településről származunk, és a
gyökereink itt vannak. Miért kell ápolni ezeket a gyökereket?

Zsámboki Zsolt, aki huszonegyedik alkalommal – kellemes orgánumával – jelentette be a műsor első számát, Unger Balázs cimbalomművészt, aki Birinyi emlékére fényszarui friss csárdást és balkáni
dallamokat játszott.
A virtuóz cimbalomjáték után a Budapesti Operettszínház két fiatal
művésze Vörös Edit és Kádár Szabolcs János operettblokkja következett. Közismert operettekből csendült fel melódia, mint a Mágnás
Miska, a Csárdáskirálynő, a Marica grófnő, a Csókos asszony és Viktória. Két-két szóló ének számot és három duettet hallhattunk tőlük.
Csáki Tibor előadóművész örökzöld slágerekkel szórakoztatta a
nagyérdemű közönséget. Egyik saját szerzeményét az édesanyák tiszteletére Dal a mamának címmel énekelte.
Vörös Edit és Kádár Szabolcs János kilenc nagyszerű musicalszámot
tartalmazó műsorukkal óriási sikert arattak. Volt itt minden: Fényévtávolság, Don Quijote, Meglepő és mulatságos, Nevem Berger, Férfi
kell, Belehalok, Fame.
Zsámboki Zsolt műsorvezető bejelentette Szabó Krisztina énekművész CD-albumának kiadását, majd bejelentette Csáki Tibor műsorblokkját, melynek keretében közismert slágereket énekelt és tangóharmonikával kísérte magát, ezzel fejeződött be a 100 perces műsor.
Zsámboki Zsolt a hagyományoknak megfelelően bejelentette a vacsorát. Az előétel hortobágyi palacsinta, a második fogás erdei gombás
szűzérmék, kijevi csirkemell fűszeres burgonyával, rizibizivel, házi vegyes salátával volt, desszertként gyümölcsös pohárkrémet szolgált fel
a Vágó Bt.
A rendezvényen jelenlévő 158 fő az ízletes és bőséges vacsora elfogyasztása után élvezte a báli nyitótáncot, amit nagy sikerrel az Iglice
(folytatás a 17. oldalon)
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Az Iglice Gyermeknéptánc Együttes nyitótánca

Fotók: Glonczi Rudolf

(folytatás a 16. oldalról)
Gyermeknéptánc Együttes tagjai mutattak
be, a táncot betanították Péter Szilárd és
Havrán Bettina táncpedagógusok.
Hajnal három óráig az egri Gonda Band
zenekar húzta a talpalávalót.
A tombolasorsolás előtt a Bál szépe bizottság döntését Zsámboki Zsolt ismertette.
A FÉBE bál szépe címet tanúsító oklevelet
Pál Katalin (Mezőtúr), az udvarhölgy címeket pedig Rózsáné Gál Zsanett (Heves)
és Voller Klaudia (Jászberény) kapta. A bál
szépének fejére a FÉBE által készíttetett,
ékkővel sűrűn kirakott díszesen aranyozott
vándorkoronát a 2012-es bál szépe, Misinkó
Csilla helyezte fel.
Az est bevételét a tombolából (1378
jegy eladásából) befolyt 275.600 Ft és
200.000 Ft adomány jelentette. A tiszta bevétel 381.600 Ft lett, ebből 180.000 Ft a
Jászfényszaruért Alapítvány számlájára került, s céljainak megvalósulását szolgálja. A
fennmaradó 201.600 Ft a FÉBE 2016. évi
programjaihoz kerül felhasználásra.
Köszönet a rendezvény anyagi támogatóinak: Bali Kft. Bali László és neje Jfsz., Deákvár Kft. Németh András Jb., Pál Bertalan
és családja Mezőtúr, Saturnus Kft. Farkas
Sándor Bp., Molnár Andrea Jfsz., Dr. Nagy
Zsuzsanna Gárdony, Ziebauer János és Bali
Ildikó Bp., a műsorban tiszteletdíj nélkül fellépőknek, valamint tombola és belépőjegyet
megvásárlóknak.
Tombola felajánlást tettek: Jogi személyek; BASF Hungaria Kft. Bp., Bató Szabolcs vállalkozó, Cserháti Vencel vállalkozó, a FÉBE, a Jászfényszaruért Alapítvány,
Jászfényszarui IV. Béla Katolikus Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Jászfényszaru Ipari Centrum Kft., Jászfényszaru
Város Önkormányzata, a Kerekes Húsbolt,
Mi újság Fényszarun? Szerkesztősége, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, a
Samsung Elektronics Magyart Zrt., a Silver
Divat Kissné Gacsal Éva, Start munkaprogram, a Rózsa & Társa Kft. Heves, magánszemélyek; Agócs Ferenc és családja, Banka
Csaba és családja Jb., Cserháti Vencelné,
Ézsiás Vencel hagyományőrző huszárőrnagy,
Fáyné Tornóczy Judit Terény, Gergely Bertalan Eger, Gódor József és neje, Gorcsakovszki
Györgyné, Győriné dr. Czeglédi Márta, Győri Ernő, Győri Ernő Gábor, Győri Márta,
Győriné Szabó Gabriella, Hortiné dr. Bathó

Vörös Edit és Kádár Szabolcs köszönik a közönség tapsát
Edit Jb., Horváth Zsolt és családja, dr. Istók
László Hatvan, dr. Körei-Nagy József és neje
Jb., Langó Nándor és családja Erdőkertes, dr.
Nagy Zsuzsanna és férje Gárdony, Pál Bertalan és családja Mezőtúr, Petőné Kapalyag
Éva, Pócs János országgyűlési képviselő, Réz
Ferencné és családja, dr. Sándor Mátyás, Szabó Krisztina Hatvan, Tajti Miklós Jászapáti,
dr. Tóth Lajos, Tóth Tibor, dr. Vígh Annamária, dr. Voller Erika és néhányan megjelölés

nélkül. Összesen 101 tombolatárgy és 3 fődíj
került kisorsolásra. Köszönjük!
A rendezvényen Glonczi Rudolf és a Kohári Stúdió készített képeket, amely fotók
Jászfényszaru város és a FÉBE honlapján nézhetők meg.
Az estről több mint 3 óra időtartamban felvétel készült, amelyet Tanczikó-Ruis Beatrix és a TRIÓ-TV részéről Kubala Zsolt
rögzített.
Tóth Tibor

Erkel színházi bérlet felhívás
Tájékoztatjuk az újság olvasóit, hogy a FÉBE Színházbajárók Baráti Köre szervezésében az Erkel Színházba a 2016/2017-es évadra
(1087. Budapest, II. János Pál pápa tér 30.) három előadásra szóló
Vajdahunyad bérletet biztosít a jelentkezőknek a szombat vagy vasárnap 11 órakor kezdődő előadásokra. Az utazás Jászberényből 8 óra
30 perckor, Jászfényszaruról 9 órakor induló különjáratú autóbusszal
történik.
Az előadások időpontjai:
· 2016. szeptember 17-én (szombat) 11 óra Bernstein: West Side Story

· 2017. február 19-én (vasárnap) 11 óra Donizetti: Don Pasquale
· 2017. március 19-én (vasárnap) 11 óra Erkel: Hunyadi László
A program kellő számú jelentkező (21 fő) esetén valósul meg.
A három előadásra I. rendű bérlet (földszint 3. és 4. sor) 4.900 Ft/db,
melynek árát június 30-ig kell kifizetni. A különjáratú autóbusz költsége alkalmanként 1.800 Ft/fő, amely az utazáskor fizetendő.
Jelentkezni Tóth Tibornál április 20-ig a +36-30/337-3336 mobilszámon lehet.
Tóth Tibor
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Szabó Krisztina – Mit ér egy hang
A FÉBE első CD-kiadványa
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete folytatja a
több mint húsz éve megkezdett értékteremtő
tevékenységét. Az első emléktáblát Kiss József tiszteletére 1994. október 8-án avattuk,
az első könyvet, Szűcs Mihály életleírását
1996. augusztus 20-án jelentettük meg. Az
első emlékművet, az első emlékfát a tanítók
tiszteletére 2002. május 1-jén avattuk, illetve
ültettük el. Az első érmet Szent István emlékére 2001. augusztus 20-a alkalmából készí
tettünk.

unk díszpolgárát, dr. Körei-Nagy Józsefet,
Jászberény rendőrkapitányát és feleségét, a
képviselő testület megjelent tagjait, a szponzorok képviselőit, köztük Vass Józsefet, az
Autóelektro Kft. főmérnökét.
Szabó Krisztinát különösebben nem kellett bemutatni, hiszen kapcsolata egyidős
városunkkal, legelőször 1993. április 2-án a
templomban megtartott városavató ünnepség műsorában énekelt. Ezt követően évente
egy-két alkalommal, többségében jótékony-

A bemutató résztvevői

Dedikálás
Az első CD lemezünk ünnepélyes bemutatójára március 7-én került sor.
A városháza díszterme megtelt érdeklődőkkel. A FÉBE elnöke köszöntötte a bemutatót megtisztelő vendégeket, így Győriné
dr. Czeglédi Márta polgármestert, a FÉBE
örökös tagját, dr. Voller Erika jegyzőas�szonyt, dr. Facskó Istvánt, a FÉBE tiszteletbeli tagját, városunk díszpolgárát és feleségét
Nagy Juditot, Szabó Imrefia Bélát, város-

sági céllal egyesületi, alapítványi és városi
rendezvényen énekelt.
A CD-AUDIO album box 4 oldalas borító lapját Krisztina fotója díszíti a 2. és 3.
oldalon a következő életút olvasható: „Szabó
Krisztina szoprán énekművésznő Hatvanban született, pedagóguscsaládból származik,
édesanyja révén jászfényszarui kötődésű.
Zenei tanulmányait zongoristaként kezdte
Papp Attila zongoraművész tanítványaként,
majd magánének tanulmányokat folytatott
Hantos Andrea énekművésznél.
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola hallgatója Budapesten, ahol magánének-tanári
képesítést kapott. Tanárai: Králikné Rosner
Melánia, Kurtág Márta.
Állami ösztöndíjasként a drezdai Carl Maria von Weber Zeneakadémián szerezte művészdiplomáját. Tanárai: Kammersängerin
Renate Härtel, Prof. Hugo Raithel. A CantArt iskola növendéke Sass Sylvia operaénekesnőnél.
Énektanulmányokat folytatott JulietteDelnon Bise, Adorján Ilona, Vályi Éva,
Kaposy Margit énekmestereknél. Számos
mesterkurzus aktív résztvevőjeként énekelt
Theo Adam, Walter Moore, Julia Hamari,
Kalmár Magda, John Toll irányításával.
Az Altenburgi Városi Színház szólistája, a
Drezdai Operettszínház vendégművésze, majd
Svájcban a Berni Operaház tagja. Mezei Rita
zongoraművésszel alapító tagja a Chamber-

Art-Voices kamara-művészeti csoportnak. A
Bad Wörishofeni Musica Hungarica zenekar
és a Luftwaffen Musikkorps 1 München szólóénekese Németországban.
Az Operagála a Duna Palotában, a Bécsi
Tavasz Budapesten, a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Fiatal Művészek Nyári Fesztiválja elnevezésű fővárosi rendezvények szólistája. A
Muzsikáért Alapítvány szólistájaként fellép a
Vigadóban, a Magyar Rádióban, a Budapesti
Operettszínház és a Thália Színház gálaműsorain, valamint a Mihály Béla és dr. Szamek
Tamás nevéhez fűződő „Jászsági Randevún”
Jászapátin.
A Fényszaruiak Baráti Egyesületének rendezvényeire közel 23 éve kap meghívást (a
várossá avatás alkalmából, majd a 20 éves évfordulón a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral
énekel). Az M1, (Zenepercek) Zenit, az ATV,
a Duna és a Budapest Tv zenés műsoraiban
is láthatjuk.
Külföldön állandó vendégművésze a Berlini
Filharmóniának és Konzerthausnak. A Kölni
Filharmóniának, a Mannheimi Szabadtéri
Színpadnak, a Schwetzingeni Rokokó Színháznak, a Salzburgi Mozart Fesztiválnak, Bécsben
kortárs zenei fesztiváloknak, Peking, Sanghaj,
Olaszország és Svájc koncertpódiumainak.
2002-től a WDR Kölni Rádió szólistája.
Művészi munkája mellett az Eötvös Loránd
Tudományegyetem és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola ZTI tanára Budapesten. Majd a
Lőrinci Zeneiskola és a Hatvani Kocsis Albert
Zeneiskola tanára. Tanítványaival elért eredményei kimagaslóak.
Főbb szerepei: Mozart: Don Giovanni (Zerlina), Mozart: Figaro házassága
(Cherubin, Gräfin), J. Strauss: Cigánybáró,
ra), Purcell: Dido és Aeneas (Dido),
(Czip
Kálmán: Marica Grófnő- Manja, Maricza,
Díjai: Művészeti tevékenységéért Hatvan
Város Polgármesterének Díszoklevele kitüntetést vehette át 2006-ban. A Fényszaruiak
Baráti Egyesülete (FÉBE) a városért, az egyesületért végzett többéves kiemelkedő munkájáért kitüntető plakettet adományozott 2008ban, majd ezüst kitűzőt 2013-ban. 2013-ban
Heves megye Nagykövetévé választották. 2015ben kiemelkedő pedagógiai és művészi munkájáért Hatvan város napján „Pro Urbe” díjjal
tüntették ki.”
A 4. oldalon Krisztina koronás fotója látható és CD ajánlója olvasható: „Szeretettel
ajánlom e válogatást mindazoknak, akik közel állnak hozzám, akik tisztelnek, szeretnek
és sokat segítettek abban, hogy ez a CD megjelenhessen.
Elsősorban családi barátunknak, Tóth Tibornak – a fényszarui kulturális élet mozgatórugójának –, aki megálmodta az albumot,
és fáradhatatlanul munkálkodott a szervezésben. Szüleimnek a talentumért, s azért,
hogy eddig eljuthattam. Beácskának, a testvéremnek a közös éneklésekért, s nem utolsó
sorban férjemnek, dr. Istók Lászlónak, aki
(folytatás a 19. oldalon)
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Szabó Krisztina – Mit ér egy hang
A FÉBE első CD-kiadványa
(folytatás a 18. oldalról)
mellettem áll, s mindenben támogat, valamint Kaposy Margit énekmesteremnek és
Bayer Sándor hangmérnöknek azért, hogy
„csiszolták” a hangomat.
Hálás köszönettel tartozom azoknak, akik
e kiadvány megjelenését támogatták, és
örömmel tölt el, hogy mindazt a szeretetet és
biztatást, amit a közönségtől kaptam, most
viszonozhatom.”
A korongot Krisztina egészalakos, egy altemplomban készült fényképe díszíti. Szerepel még a korongon FÉBE CD 1 2016,
a BIEM-ARTISJUS névjegy, a lemeznyomó
rövidített neve VTCD és Digital Audio monogram is.
A CD box hátlapján felül az énekes neve, az
album címe olvasható. A 75 perces lemezre
19 énekszám került Wolf Péter: Ave Maria és
J. S. Bach – C. Gounod: Ave Maria öleli át
a többi 17 számot, melyek között musicalt,
filmdalt, operettet, népdalt, operát, egyházi
éneket egyaránt találunk. A 20.-nak plusz
egy bonus track Laudamus te W. A. Mozart:
c-moll mise került.
A hangmérnök Bayer Sándor, a grafika:
Koppány Design, a nyomdai munkálatok és
lemeznyomás: VTCD Videoton Kompaktlemez-gyártó Kft. Székesfehérvár.
Akik lehetővé tették a lemez kiadását a
főtámogatók: Autóelektro Kft. Jászberény,
Jászfényszaru Város Önkormányzata, a támogatók: AFZÉLIA Kft., Dobák Gábor, FÉBE,
JÁSZFÉNY Kft., Jászfényszaruért Alapít-

vány, Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.,
Szűcs Mihály Huszárbandérium. A szponzorok a támogatásért köszönetképen 20-tól 75
db CD albumot kaptak a támogatott összegtől függően. A támogatók logója is szerepel a
hátlap alsó sávjában.

Duett Nagy Judittal
A városházi ünnepi bemutató zenés beszélgetés keretében történet. A FÉBE elnöke 17
kérdésére válaszolt Krisztina, így még jobban
megismertük eddigi művészi, tanári munkásságát. Közben négy zenei blokkban összesen
tizenegy énekszám hangzott el. Így többek

között a Mefistofeles c. operából Margit áriája; a Gianni Schicchi c. operából Lauretta
áriája; a Giuditta c. zenés vígjátékból Olyan
forró ajkamról a csók; az album címadó dala,
Rolf Lovland: Mit ér egy hang, a Macskák c.
musicalből az Éjfél; ősbemutatóként került
előadásra Neumark Zoltán: Ave Maria; Bartók Béla: Elindultam szép hazámból; Koltay
Gergely: Honfoglalás – Kell még egy szó, mely
éneket Nagy Judittal duettként adták elő.
Zongorán közreműködött Neumark Zoltán zongoraművész.
Az album megszületése alkalmából Verdi:
Tarviáta - Pezsgő duett zenéjére döntően alkoholmentes pezsgővel koccintottunk. Szabó
Krisztinát virággal köszöntötték Győri János
Bertalan alpolgármester, továbbá a barátok,
ismerősök, művész kollégái, volt és jelenlegi
tanítványai.
Az albumot a jelenlévők közül sokan megvásárolták és dedikáltatták. Ugyancsak dedikált példányt vehettek át a szponzorok és
vendégeink. A rendezvény szerény vendéglátással és baráti beszélgetéssel zárult.
A zenét szerető közönség és Krisztina tisztelői 2000 Ft áron vásárolhatják meg az albumot Tóth Tibornál a Városi Értéktárban,
a Szentcsalád tér 12. szám alatt (telefon 0657-660-800 vagy mobil +36/30/337-3336),
vagy Baranyi Józsefné Nellinél Szabadság út
102. szám alatti varrodájában. Az eladott CD
árát újabb lemez kiadásához, Ézsiás László
verses albumához kívánjuk felhasználni.
Tóth Tibor · Fotók: Glonczi Rudolf

Etióp kereszténység és kultúra

A közelgő húsvét alkalmával nyílt meg március 4-én az „Etióp kereszténység és kultúra” című kiállítás Jászfényszarun a Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtárban. A kiállításon betekintést nyerhetünk
az etióp kereszténység és Kelet-Afrika törzsei művészetének szépségeibe, különleges kereszteket, képeket, szobrokat és használati tárgyakat
láthatnak az érdeklődők. A tárgyak ízelítőt adnak az etióp kultúra gazdagságából és sokszínűségéből és ősi történelméből. Egy olyan világot
ismerünk meg, amely az európai keresztény civilizációtól teljesen függetlenül fejlődött, és amelyik előbb vezette be a kereszténységet, mint
államvallást, mint bármelyik másik ország.

A tárlat anyagát Kaposi Yetnayet és a Róbel család gyűjteményéből
válogattuk, a zászlót és a címert a budapesti Zászlómúzeum ajánlotta
fel nekünk. A vendégeket Bordásné Kovács Katalin igazgató köszöntötte és felolvasott egy etióp mesét, majd Kiss Gábor esperesplébános,
érseki tanácsos beszélt a kereszténység szimbólumairól és filozófiai
hátteréről, végül Róbel Gábor említett meg egy-két érdekességet az
országról. A kiállítás megnyitója után a résztvevők megkóstolhatták
az etióp gasztronómia remekeit a Lalibela étterem jóvoltából, és egy
kötetlen beszélgetésen a térség kultúrájáról és aktuális helyzetéről is
szót ejtettek.
Szöveg: Róbel Gábor · Kép: Glonczi Rudolf
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Húsz éve alakult meg a Szűcs Mihály Huszárbandérium
A Boldogot Jászfényszaruval összekötő út ünnepélyes átadásán 1995.
október 20-án ezen ünnepség alkalmával először mutatkozott be a
jászfényszarui lovas bandérium, melynek akkori tagjai Ézsiás Vencel,
Bali Béla, Kiss P. László, Pintér Ildikó, Nagy Tibor és Rubint József
voltak. A tagok száma tovább gyarapodott, és 1996. március 17-én
a Városháza dísztermében 13 fő szabad elhatározásából kinyilvánította, hogy a szülőföld és őseik szeretetétől indíttatva a FÉBE keretében
önálló csoportként létrehozza a Szűcs Mihály Huszárbandériumot. A
csoport célja többek között az volt, hogy a Jászság és Jászfényszaru
régi huszárbandériumi hagyományait ápolja, felelevenítse, megőrizze magunk és utódainak gazdagodására, a jász huszár, mint a szabad
redemptus jászok ősi szimbólumának tudatosítása, a jász öntudat felelevenítésének segítése, ösztönzése, a huszárbandérium névadójának,
Szűcs Mihály bandériumi főhadnagy munkásságának, emlékének
ápolása, a város és az egyesület rendezvényeinek színesítése, tartalmasabbá tétele, Jászfényszaru város jó hírnevének öregbítése.

ban, Lengyelországban, Belgiumban, Finnországban, de eljutottak
San Franciscóba (USA) is.
Szakmai munkájuk elismerését jelentette, hogy a bandériumból
2001–2004 között öt fő szolgált a Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas
Díszegységében, amely a köztársasági elnök házi ezrede. 2003-tól a
Gödöllői Királyi Kastély a fényszarui huszárokat háziezredévé fogadta, évente 5-8 alkalommal színesítik, teszik tartalmasabbá a kastélyi
rendezvényeket. Huszárként szerepeltek a Hídember című magyar játékfilmben és a Sisi életét feldolgozó német történelmi filmben. 2008-

Millecentenáriumi emléktábla avatása, melyet a templom falára, a
bejárattól balra helyeztek el. A leleplezés alatt a Szűcs Mihály Huszárbandérium tagjai tisztelegtek a tábla előtt. Balról jobbra Ézsiás Vencel,
Pető Ottó, Bócsó Nándor látható

A Boldog – Jászfényszarut összekötő út ünnepélyes átadása alkalmából
1995. október 20-án 14 órakor a felvezető két huszár
Ézsiás Vencel és Pintér Ildikó

A Boldog – Jászfényszarut összekötő út ünnepélyes átadása alkalmából
1995. október 20-án 14 órakor Boldogról hazajövet a Zagyva-hídon
áthaladva Bali Imre hintóján a bakon dr. Kis Zoltán országgyűlési képviselő, (2012-től Jászfényszaru díszpolgára), hátul Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármester, mellette Rubint József huszár
Az alakuló ülésen az előkészítésben, szervezésben meghatározó részt
vállaló Ézsiás Vencelt választották meg a bandérium kapitányának,
aki jelenleg hagyományőrző huszár őrnagyként irányítja a közösséget.
A jászfényszarui huszárok évente 40-50 rendezvényen vesznek részt,
több európai országban képviselték hazánkat és szűkebb pátriánkat, a
Jászságot, Jászfényszarut. Jártak Ausztriában, Csehországban, Romániában, Szlovákiában, Horvátországban, Szlovéniában (ahol testvérszervezetük is van), Olaszországban, Németországban, Franciaország-

ban és 2009-ben újabb szakmai elismerést jelentett számukra, hogy a
Nemzeti Vágta országos rendezvényen a versenyzők és győztesek díszfelvonulását vezették. 2006. augusztus 19-én megalakulásuk 10 éves
jubileuma kapcsán a városi ünnepség keretében Jászfényszaru Város
Önkormányzata Jászfényszaruért emlékérem kitüntetésben részesítette a közösséget. A Fényszaruiak Baráti Egyesülete pedig csapatzászlót
ajándékozott a Szűcs Mihály Huszárbandériumnak.
A zászlóanyai feladatokat a
felszentelés alkalmából Wittner
Mária országgyűlési képviselő
látta el. 2012-től évente augusztus hó 18-i napján a fényszarui
és a szlovén huszárok a császár
születésnapjának
tiszteletére
Bad Ischlben megrendezett katonai parádén vettek részt.
A bandérium 1996 óta tagja az
országos Huszár Szövetségnek,
ahol Ézsiás Vencel alelnöki, ill.
A közösség jelképe
elnöki tanácsadói posztot tölt
be. Munkája elismeréseként honvédelmi miniszteri kitüntetést, a belügyminisztertől pedig Arany Gyűrű emléktárgyat kapott. A Szűcs Mihály Huszárbandériumból került
ki Ézsiás István személyében a Jászfényszarui Jász Világtalálkozó
alkalmából 1998-ban az első jászkapitány, de szintén ő töltötte be
először a jászkun főkapitányi tisztséget is. Emeritus jászkapitány, illetve főkapitányként meghatározó személye a kapitányok tanácsának. A
huszárbandérium szakmai munkájának szervezésében is jelentős érdemeket szerzett.
Az elmúlt húsz évben közel 10 főtől kellet örökre búcsút venniük,
mely nagy veszteséget jelentett a közösségnek is. A Szűcs Mihály Huszárbandériumhoz csatlakozott a helyi jász asszonyok közössége. Az
utóbbi években munkájuk középpontjában a fiatalok hazafias nevelése, a huszárság történetének hiteles megismertetése áll. Az országon
belül és határainkon túl óvodákban, iskolákban, ünnepek kapcsán,
országos programokon foglalkoznak a jövő nemzedékével.
Tóth Tibor · Fotó: FÉBE-archívum
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Köszönetnyilvánítás

Emlékezés

BORBÉLY SÁNDOR

PÁL SÁNDOR

temetése alkalmából.

Hálás szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknak,
barátoknak, ismerősöknek,
akik szeretett férjem, édesapánk, papánk temetésén részt vettek,
és utolsó útjára elkísérték, sírját sok-sok koszorúval és virágokkal
elhalmozták. Köszönet azoknak is, akik nem tudtak eljönni,
de gondolatban velünk voltak.
A gyászoló család
„Velünk vannak ők,
Gondolatainkban, tetteinkben,
Egy angyali helyen a szívünkben.”
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szeretett édesapánk, nagypapánk, dédi papám,

KOVÁCS JÁNOS

elhunyta miatt velünk együtt éreztek, és elkísérték Őt utolsó útjára,
felesége, édesanyánk, nagymamánk, dédikém,

DOBÁK MARGIT

mellé, aki 63 évi házasságuk után, 6 éve,
ilyentájt hagyott itt bennünket.
Fáradt testük ismét egymás mellett pihen,
most már mindörökké. Nyugodjanak békében.
Szerető családjuk
Emlékezés

FARKAS ATTILA

halálának 4. évfordulójára.

„Szíved pihen a miénk vérzik,
Fájdalmat csak az élők érzik.
Az idő múlik, feledni nem lehet,
Nélküled fájó élni az életet.”
Szerető feleséged, fiad, menyed, unokáid
Emlékezés

MENCZEL GYÖRGY
halálának 4. évfordulójára.

„Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz,
Halálod, míg élünk, fájó emlék marad.”
Szerető feleséged és családod

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik drága szerettünk,

BOTH JÓZSEF

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 7. évfordulójára.

Emlékezés szerető szüleinkre, édesapánk,

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

halálának 24. évfordulójára, édesanyánk,

KUN JÓZSEF

Mészáros Rozália
halálának 6. évfordulójára.

Emlékezés

PALÓCZ MIKLÓS
(1924–2006)

„Még fáj s ez örökre így marad,
De mindig velünk lesznek, az idő bárhogy halad.”
A szerető család

halálának 10. évfordulójára.

„Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben élsz, és örökké ott maradsz.”
Szerető családja
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik 2016. február 11-én elhunyt

SZÉNÁSI FERENCNÉ
FARKAS MÁRIA
temetési szertartásán megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

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

Emlékezés

LANGÓ TIBOR

halálának 15. évfordulójára.
„Pihenj, pihenj a csendes hant alatt,
Adja meg a túlvilág azt,
amivel az élet adós maradt.”
Szeretteid

Anyakönyvi hírek – Február
SZÜLETTEK: Ambrus Alexandra (Kasza Nikolett), Broda Noel
(Lakatos Szilvia), Oláh Hanna Szilvia (Palócz Szilvia), Ördög Tamás
Imre (Balla Margit), Urbán Zétény (Hareche Fatima Zohra), Vörös
Kornél (Tóth Mercédesz).
Házasságot kötöttek: Bódi Attila és Zsólyomi Anett.
ELHUNYTAK: Bak Zoltánné Kiss Mária (80), Koós Sándor (85),
Kovács János (95), Rácz Adolf (89), Szénási Ferencné Farkas Mária
(65).
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„Egy napon, mikor sok gyereknek más dolga már nem akad,
arra gondol, hogy együtt kéne tölteni a napokat.”

TEAHÁZ programok
5126 Jászfényszaru, Tompa Mihály út 7.

IV. Virgonc tábor

Élmény-Kaland-Kincs-Élmény-Kaland-Kincs-Élmény-Kaland-Kincs-Élmény-Kaland-Kincs
Helyszín a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Pálháza:
Hanyi Istók Turistaház és Erdei Tábor
Elhelyezés kőházban, 4-10 ágyas szobákban
Időpont: július 5-12. keddtől keddig 8 nap 7 éjszaka
Részvételi díj ismét: 32.000 Ft
Az elmúlt évekhez hasonlóan rengeteg jó program vár rátok: kirándulások,
a környék nevezetességi, Füzérradvány, libegő, Sárospatak, játék: közös és kis
csoportos, vetélkedők, kézműveskedés, tábortűz, foci, pingpong, erdei kisvonatozás, bográcsozás, fürdőzés, disco, éjszakai túra stb.
Idén is lesz MEGLEPETÉS!
Jelentkezzetek Lovászné Magdi néninél a Nagyiskolában!
Előleg befizetése:
5.000 Ft a Nagyiskola titkárságán,
melyet visszaadni nem tudunk!
További részletekért hívhatjátok
az 57/424-203 vagy a 30/557-5023-as
telefonszámon.
Töltsünk el együtt egy élményekben gazdag,
vidám, szórakoztató, tartalmas hetet!

Április 1.
Április 1.
Április 12.
Április 14.
Április 26.
Május 1.
Május 4.
Május 10.
Május 13.
Május 18.
Május 26.

Csináld Magad Klub (10 órától)
Filmklub (13 órától)
Játszóház (16 órától)
Gasztro Klub (16 órától)
Játszóház (16 órától)
Sportnap (Sportpályán 10 órától)
Csináld Magad Klub (16 órától)
Játszóház (16 órától)
Filmklub (16 órától)
Csináld Magad Klub (16 órától)
Gasztro Klub (16 órától)

Szeretettel várjuk programjainkon.
További információ:
teahaz.jaszfenyszaru@gmail.com
facebook.com/Teaház Jászfényszaru
Tel.: +36-57/660-134
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Vasárnapi magán fogászati ügyelet, teljes körű fogászati ellátással.
Rendelési idő: 9-13 h · Bejelentkezés: 06-30/754-0366
Ist Dent Kft. MÁV Fogászati Rendelő, Hatvan Boldogi u. 3., a vasútállomás épületében.
Web: http://ist-dent.hu · E-mail: dristoklaszlo@gmail.com
A jászfényszaruiaknak a sürgősségi ellátás ingyenes!

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,

HALLÁSA AKTÍV ÉLETÉNEK KULCSA
Király Levente, a Nemzet Színésze
rátalált a tökéletes megoldásra
„A hallókészülék szakmai munkámban fantasztikus
segítség, észrevétlenül megbújik a fülben, szinte
láthatatlan. Segítségével a kollégákat tökéletesen
hallom. Ez a legfontosabb számomra.”

VEGYEN RÉSZT DÍJMENTES HALLÁSVIZSGÁLATON!
Most egy MINŐSÉGI edényfogó kesztyűvel ajándékozzuk meg*.

5100 Jászberény, Bejelentkezés:
Thököly út 30.
06-57/402-520
*Az akció 2016. április 11-ig vagy a készlet erejéig tart. Az ajándék feltétele
a hallásvizsgálaton való részvétel és jelen hirdetés felmutatása.

vagy a 70/224-4179-es telefonszámon.

Áprilisi AKCIÓNK!
Mindenkinek:
-20 % keretkedvezmény,
-20 % lencsekedvezmény,
+ komplett szemüveg
készítés esetén
ajándék
napszemüveg lencse.
Részletekért
érdeklődjön üzletünkben.
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig

24

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2016/3

Párhuzamos Történetek

Czene Márta festőművész kiállítása

Megnyitó: 2016. április 19., 17.00 óra
Megnyitja: Mátyássy Gábor
művésztanár
A kiállítás megtekinthető:
2016.május 20-ig.
Helyszín: Régi Kaszinó Étterem,
Jászfényszaru

Programajánló
Április
2.
15:00
2.
16:00
		
3.
9:00
8.
16:00
9.
18:00
		
11–17.
		
19.
12:45
		
19.
17:00
		
22.
16:00
23.
13:00
23.
14:00
		

Huszár Díszszemle a főtéren
Díszpolgárok beszélgetnek Dobák Miklós
és Langó Péter előadása a Régi Kaszinó Étteremben.
Horgászegyesület közgyűlése a művelődési házban
Paverpol foglalkozás a művelődési házban
Színház – Finito – Fortuna Együttes bemutatója
a művelődési házban
Testünk a csoda – interaktív kiállítás
a művelődési ház nagytermében
Életöröm, humor, irónia – Dávid Klezmer Band
ifjúsági koncertje a művelődési házban
Czene Márta festőművész kiállítása megnyitója
a Régi Kaszinó Étteremben
Paverpol foglalkozás
Star Wars családi nap a művelődési házban
Tájházak napja – szakvezetés (18:00-ig)
a Kiss József Helytörténeti Gyűjteményben

24.
10:00
		
26.
17:00
27.
15:00
29.
16:00
30.
22:00
Május 1.		
		
		

Tájházak napja – Városnapi zsongás falusi módon
– kézműves gyermekfoglalkozás a tájházban
Kézimunka kiállítás megnyitó a művelődési házban
Táncos Ki mit tud? a művelődési házban
A tudás kútja avatója a Kisiskola mellett
Diszkó a művelődési házban
Város napja – egész napos program kavalkád
több helyszínen. A Városnapi zsongás részletes
programjait megtalálják a helyi médiákban.

További időszaki kiállítás:
· Amerre én járok – fotókiállítás a művelődési házban
· Etióp keresztény kultúra – egyedi magángyűjtemény kiállítás
a művelődési házban
· „A sziklák alatt szavak vannak” – Szente-Szabó Ákos festőművész
kiállítása a Régi Kaszinó Étteremben
Állandó kiállítások:
· 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

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
zöldterületeinek karbantartására alkalmi munkavállalót keres.
Érdeklődni lehet:
Herédi Zoltán, +36-70/434-0097; +36-57/424-240.
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