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Jászfényszaru Város Önkormányzata és 
Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Idős- és Vallásügyi Bizottsága

szeretettel meghívja településünk
minden kedves nyugdíjas és idős lakóját

2016. december 10-én (szombaton) 16.00 órára
a Petőfi Művelődi Ház és Könyvtár nagytermében tartandó

műsoros karácsonyi délutánra.

Program:
Köszöntők

Bokor János és Kalina Enikő magyar nóta
Berkes János, Denk Viktória operettműsora

Kísér: Báder Ernő hegedű, Gonda László zongora, Báder Ernő héttagú 
cigányzenekara

A rendezvény fővédnöke:
Győriné dr. Czeglédi Márta

polgármester 

Tisztelettel:
Lovászné Török Magdolna

Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Idős- és Vallásügyi Bizottság elnöke

„Áldott estén, karácsony éjen,
angyalok szállnak fenn az égen.
Mindenkihez be-benéznek, mindenhová odaérnek.
Áldást hoznak minden házra, csillagot a fenyőfára.”

FELHÍVÁS
Várjuk azoknak a házaspároknak a jelentkezését, akik 2016. évben 

ünneplik 50. vagy 60. házassági évfordulójukat, és nem Jászfényszarun 
kötöttek házasságot. Kérjük, hogy a karácsonyi délutánon való rész-
vételi szándékukat személyesen a szociális irodában vagy telefonon az 
57/520-111-es és az 57/520-108-as számon jelezzék december 07-ig.

Beszámoló a 6. oldalon.

Új emlékművet avattunk az 1956-os 
áldozatok tiszteletére

Meghívó

Jövőre indul a termelés
a Thyssenkrupp konszern
jászfényszarui gyárában

Vendégeink voltak

Szurkoljunk
Áronnak!

A több mint 30 milliárd forintos zöldmezős beruházással megvaló-
suló gyár építése idén tavasszal indult Jászfényszarun, és lassan a cél-
egyenesbe fordul. Már megkezdték a munkatársak keresését: többek 
között esztergálásra, szerelésre, forgácsolásra várnak jelentkezőket, de 
például méréstechnikusokra, logisztikai munkatársakra, karbantartók-
ra és mérnökökre is szükség lesz. Összesen mintegy 500 új munkahe-
lyet teremtenek – mondta Marc de Bastos Eckstein, a Thyssenkrupp 
Presta Hungary Kft. ügyvezető igazgatója az ünnepélyes bokrétaava-
tón, november 11-én.

A jeles eseményen felszólalt dr. Kállai Mária JNSz Megyei kormány-
megbízott, Pócs János országgyűlési képviselő, Győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármester, aki többek között elmondta: „Büszkék vagyunk, 
hogy ez a világcég Jászfényszarun talált magának helyet. S ez a siker kö-
szönhető részben a geopolitikai adottságoknak, továbbá mi magunk, 
a munkatársaim is – a lehetőségeink adta módon – hozzájárultunk 
ahhoz, hogy városunk legyen a kiválasztott hely, ahol ez a beruházás 
megvalósul.” Bővebben az 5. oldalon.

Az 50 éves jubileumát ünneplő művelődési ház rendezvényére érke-
zett kíséretével Lizeth Nawanga Satumbo Pena angolai nagykövet. A 
vendégeket Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, dr. Voller Erika 
jegyző és Róbel Gábor fogadta. Cikkeink a 9. oldalon.

Horváth Áron a Felszállott a páva 
tehetségkutató verseny középdöntő-
jében!

Szurkoljunk neki!
További infó: 24. oldal.
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Igazi eredmény csak egy jó csapattal érhető el

elismerések

Jászfényszarun az önkormányzat számára egyértelmű prioritást 
jelentett, és jelent ma is a helyi gazdaság fejlesztése. Ebben a mun-
kában az utóbbi időszak legnagyobb eredménye, hogy a Samsung 
Electronics Magyar ZRt. fejlesztései mellett immár a német tulajdonú 
Tyssenkrupp Presta Hungary Kft. is a várost választotta ötszáz mun-
kahelyet teremtő, zöldmezős beruházása helyszínéül. A gazdaság fej-
lődésével párhuzamosan pedig az otthont adó település környezete is 
nagyléptékben formálódik.

A német autóipai nagyvállalat gyárcsarnoká-
nak építése az áprilisi első kapavágástól az előre 
meghatározott ütemben zajlik, november 11-én 
már a bokrétaünnepet tarthatja meg a vállalkozás 
együtt a város közösségével. Az önkormányzat 
közben újabb harminchektáros területet vásá-
rolt meg Jászfényszaru határában, ahol lehetőség 
nyílik újabb ipari fejlesztések megvalósítására. Az 
önkormányzat és a tulajdonában lévő Jászfény-
szaru Ipari Centrum Kft. együttműködésének 
eredményeként a helyi ipari park 2015-ben ismét 
elnyerhette az „Év ipari parkja” címet. Az önkor-
mányzat továbbra is a településfejlesztés szerves 
részeként tekint az iparfejlesztés lehetőségeinek 
gyarapítására. Ezt a törekvését pedig a megfelelő 
iparterületek biztosítása mellett a helyi humán-
infrastruktúra fejlesztésével is kiegészítik.

– Kiemelt figyelmet fordítottunk és fordítunk a közútfejlesztési pá-
lyázatokra – mutatott rá Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester. 
– A közúti közlekedés biztonsága nem csak a személyforgalom bizton-
ságát erősíti, de az üzemek mindennapos működésének is alappillére. 
Ebbe a sorba illeszkedik a közlekedési csomópontok kiépítése, a 32-
es főútvonal felújítása a városig, illetve a vasúti felüljáró megépítése. 
Közben azért is köszönetet kell mondanunk a kormányzatnak, mert az 
országos jelentőségű fejlesztések mellett Jászfényszaru belső úthálóza-
tának megújítását, a település főútjának rekonstrukcióját is támogatta, 
illetve megújulhattak a Zsámbok, Boldog felé vezető mellékutak is.

A belterületi utak rekonstrukciója alkalmával a város mindig ügyel 
arra, hogy azokat a lehető legjobb minőségben készítsék el, hogy hosz-
szú távon szolgálják a városlakók mindennapjait. A hosszú távú gon-
dolkodást jelzi az is, hogy egy út felújításakor minden alkalommal a 
vízvezetéket is lecserélik az érintett szakaszon.

Az elmúlt időszakban sikerült bővíteni az idősek otthonát, ezzel 
pedig már közel félszáz időskorú ellátottról gondoskodhatnak a vá-
rosban. Jászfényszaru egyik legfőbb törekvése, hogy a ciklus még hát-
ralévő éveiben új bölcsődét és óvodát építhessenek. Reménykedünk 
abban – tette hozzá a polgármester –, hogy a bölcsőde építéséhez sike-
rül európai uniós támogatást nyerni. A terveket már előkészítettük, a 
fejlesztés anyagi hátterének megalapozása zajlik ez idő szerint.

Továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek a zöldítés programjára, minél 
virágosabb, minél több zöld növénnyel tarkított közterületet szeretné-
nek látni a településen. Nem véletlen, hogy ebben az évben is tovább 
viszik a lakossági fásítási programot, kiegészítve virágok telepítésének 
lehetőségével is.

Mindeközben pedig készülnek a jászok legnagyobb seregszemléjé-
re, a jászok nagy találkozójára, amelynek 2018-ban ad majd otthont 

Jászfényszaru.
Kiemelten támogatjuk az elkövetkezőkben is a 

IV. Béla Katolikus Általános Iskola működését, 
ezzel is elősegítve a digitális tudás átadását a felnö-
vekvő nemzedék számára – jegyezte meg Győriné 
dr. Czeglédi Márta. – Ebben óriási szerepe van 
a Samsung Electronics Magyar Zrt. által létreho-
zott Samsung Smart School működtetésének is.

Jászfényszaru képviselő-testülete komoly 
anyagi forrást különített el a városban élő és a 
hazaérkező fiatalok letelepítésének elősegítésére, 
vissza nem térintendő támogatások formájában. 
Önkormányzatunk a házfelújításhoz és a lakásvá-
sárláshoz esetenként akár egymillió forintos tá-
mogatást is nyújthat, illetve új ház építésére ma-
ximum kétmillió forint támogatást ítélhet meg 
az egyedileg elbírált kérelmek alapján. A támoga-
tással szeretnénk segítséget nyújtani mind a gaz-

daság szereplőinek, mind az intézményeknek a szakember-utánpótlás 
biztosításához. Óriási szükség van ugyanis orvosokra, tanárokra, de 
CNC esztergályosokra és informatikusokra is, ugyanúgy, mint például 
a géplakatosokra vagy épp traktorosokra – mondta a polgármester.

A helybeliek évről évre szerveznek olyan rendezvényt, amikor is ha-
zavárják az elszármazottakat és gyermekeiket. Szent István ünnepéhez 
igazítva tartják meg azt a rendezvényt, amelynek keretében bemutat-
ják mi minden változott a hosszú évek alatt Jászfényszarun. Közben 
persze abban is reménykednek, hogy néhány család számára tudnak 
olyan eredményeket és lehetőségeket felmutatni, hogy elgondolkozza-
nak a visszatelepülés lehetőségén.

A város az eredményeit mindig is összefogással érte el – hívta fel 
a figyelmet Jászfényszaru polgármestere. – Egy polgármester egyedül 
aligha érhet el bármit is. Szükség van egy olyan csapatra, amelynek 
tagjai, a jegyző, az önkormányzati képviselők, a hivatali apparátus 
egyaránt olyan kimagasló munkát végez, amit a település választott 
vezetőjeként nem győzök elégszer megköszönni munkatársaimnak. 
Az országgyűlési képviselővel folyamatosan együtt dolgozom fejlesz-
tési projektjeink előkészítésében. A hivatali munka mindennapjainak 
szervezése csak felkészült csapattal, képzett szakemberekkel lehetséges. 
Szerencsés vagyok, hogy ez Jászfényszarun jelen van, és jól működik.

Megjelent: Jászsági Mozaik 2016. október 27.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete november 
8-ai testületi ülésén napirend előtt köszöntötte az Iglice gyermek nép-
tánc együttes táncpedagógusait, Péter Szilárdot és Havrán Bettinát. A 
testület elismerését és köszönetét fejezte ki azért a szép eredményért, 
melyet a gyermekek a Felszállott a páva országos tehetségkutató verse-
nyen nyújtottak. Gratulálunk!

Jászfényszaru Város Önkormányzata 2016. november 8-án megtar-
tott ülésén határozatba foglalva ismerte el Fülöp Roland (2) és Balázs 
Gábor Ronald (1) közterület felügyelők életmentő munkáját, melynek 
során bátorságukkal és lélekjelenlétükkel közbeavatkozva sikerült meg-
akadályozniuk egy jászfényszarui sértett ellen elkövetett emberölési kí-
sérlet véghezvitelét. Példaértékű cselekedetükhöz ezúton is gratulálunk!

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
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Jászfényszaru a Virágos Magyarországért verseny
50 ezer fő alatti városok kategóriájának győztese

A Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny 1994 óta mű-
ködik. Az országosan ismert mozgalom célja a hazai kertkultúra felka-
rolása, támogatása és nem utolsó sorban bemutatása, népszerűsítése. A 
mozgalom részeként évente kb. 300 település nevez be a hazai meg-
mérettetésre, amelynek során megválasztják az öt legvirágosabb várost, 
falut és Budapesti kerületet.

Az idén benevezett települések közül az ötvenezer lakos alatti telepü-
lések között Jászfényszaru, Kaposvár az ötvenezer lakos feletti, Tihany 
a kétezer feletti kategóriában, a kétezer alattiaknál Telkibánya, a buda-
pesti kerületek közül a XVIII. kerület lett fődíjas.

Bőti Szilvia
Fotók: Zsámboki Sándor és Bőti Szilvia

Bölcsőde épül Jászfényszarun

Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselők időközi választása

Eredményes gazdálkodás elismerése

Várhatóan 2018-ban adják át Jászfényszarun azt a 3 csoportos böl-
csődét, amely 32 gyermek ellátását biztosítja. Az új bölcsőde nemcsak 
a kisgyermekeket várja, hanem dolgozókat is, az alábbi munkakörök-
ben és létszámmal:

Várjuk azoknak a jelentkezését, akik  az új bölcsődében szeretnének 
elhelyezkedni, és rendelkeznek megfelelő végzettséggel, vagy szívesen 
tanulnának. A jelentkezéseket az önkormányzati hivatalhoz, a projekt 
iroda@jaszfenyszaru.hu e-mail címre lehet benyújtani. Illés Péter

Jászfényszaru Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy 
immár második alkalommal ismerte el településünk eredményes gaz-
dálkodását a Kormány, és ezért összesen 362.000.000 Ft-ot kapott ön-
kormányzatunk pályázatunk eredményeként. A sikeres pályázatunkat 
segítette Pócs János országgyűlési képviselő úr. Az így elnyert összeget 

mind 2014-ben, mind pedig 2017-ben kizárólag önkormányzati alap-
feladat ellátására lehetett, illetve lehet fordítani. Önkormányzatunk 
így tovább folytatja a belterületi utak és járdák felújítását.

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Fotók: Illés Péter

2016. szeptember 19. napján az elnök, majd a 2016. szeptember 
23-án megtartott ülésen két fő nemzetiségi önkormányzati képviselő 
2016. október 01. napjával lemondott mandátumáról, ezért Jászfény-
szaru Város Helyi Választási Bizottsága a 2016. október 25-i ülésén 
a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi vá-

lasztását 2017. január 15. napjára (vasárnap) tűzte ki. A nemzetisé-
gi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos tudnivalókról 
a helyben szokásos módon, hirdetmény útján és a város honlapján 
nyújtunk további tájékoztatást.

Helyi Választási Iroda

· 6 fő kisgyermeknevelő
· 2 fő bölcsődei dajka
· 1 fő szakács

· 1 fő élelmezésvezető
· 1 fő konyhalány
· 1 fő mosó-vasaló
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről

A kéménysepréssel kapcsolatos információk

A képviselő-testület október hónapban három alkalommal tar-
tott ülést, melyen több önkormányzati döntést hozott. Erről az 
alábbiakban rövid összefoglalóként nyújtok tájékoztatást az ér-
deklődő olvasóknak.

2016. október 5.
A rendkívüli ülésen Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő- 

testülete az Útfelújítás és vízi közmű kiépítésére kiírt közbeszerzési 
eljárás eredményhirdetése tárgyában hozott döntést.

Az I. rész ajánlat nyertesének a Szabó-TLM Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt.-t hirdette ki a nettó 47.590.745 Ft-os ajánlati ár el-
fogadásával, a II. rész ajánlat nyertesének a Strabag Általános Építő 
Kft.-t nettó 30.100.000 Ft-os ajánlatának elfogadása mellett.

A képviselő-testület felhatalmazta Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármestert a vállalkozási szerződések megkötésére.

A testület az autóbuszváró felépítmények kihelyezésére a Boros és 
Sánta Kft.-t bízta meg, ajánlatát mint a legkedvezőbbet elfogadta. 
Felhatalmazták a polgármestert, hogy a győztes ajánlattevővel a vállal-
kozási szerződést kösse meg. A kivitelezésre a költségvetésben bruttó 
3.334.084 Ft összeget biztosítottak.

2016. október 12.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság által előterjesztett napirend ke-

retében döntöttek:
· Az Egészségparkot kiszolgáló szociális blokk építéséhez ajánlat-

tevők kijelöléséről.
· A Pál ház bővítési munkáinak közbeszerzési eljárására vonat-

kozó közbeszerző kiválasztásáról, valamint jóváhagyták az 
ajánlattevők részére megküldendő ajánlattételi felhívást, és a 
kivitelezésre meghívandó vállalkozások körét.

· A „Fásítás Jászfényszaru 2016.” program keretében növények 
beszerzéséhez nyertes ajánlattevőként a Barakk Stúdió Kft. 
és Oázis Kertészetet jelölték ki az ajánlatában szereplő bruttó 
6.396.747 Ft, rózsatövek beszerzéséhez bruttó 287.084 Ft figye-
lembe vételével. 

Elfogadták az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásának 
helyzetéről szóló jelentést.

Jóváhagyták az önkormányzat előirányzati többletigényének 
biztosításáról szóló előterjesztést.

Módosították az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendeletét.

Megtárgyalták és elfogadták az önkormányzat pénzügyi egyensú-
lyi helyzetéről készített tájékoztatót.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatásra ér-
demesnek ítélt közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz a 
2016. évi költségvetésében 1.313.000 Ft önerőt biztosítottak, és a 
képviselőtestület kötelezettséget vállalt arra, hogy az elnyert 363.000 
Ft-ot és az önkormányzat által felajánlott saját forrást a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru rendelkezésére bocsátja. 

A GAMESZ részére a 2016. évi karácsonyi köztéri díszkivilágítás 
díszítési és szerelési munkáinak elvégzésére keret jelleggel bruttó 
5.744.718 forintot hagytak jóvá.

Elfogadták a GAMESZ 2016. évi gépfejlesztéséről és eszközeinek 
beszerzéséről szóló tájékoztatóját.

Támogatták a Jászfényszaru illusztrációjával készülő kiadvány 
megjelentetését 200 db könyv megvásárlásával 500 EFt összegben, 
melynek fedezetét a 2016. évi költségvetés terhére biztosítják.

Megtárgyalták a támogatási programról szóló rendelettervezetet 
azzal a kiegészítéssel, hogy a következő ülésre kerüljenek átvezetésre a 
módosító indítványok.

Jóváhagyták a Jászfényszaru város bemutatását célzó kisfilm készíté-
sét és a Duna World csatornán történő megjelenését.

Felhatalmazát adtak a fásítással kapcsolatos intézkedések meg-
tételére.

Zárt ülésen lakáscsere iránti kérelmet véleményeztek.

2016. október 18.
A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szol-

gáltatásainak fejlesztésére kiírandó, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 
felhívásra benyújtandó támogatási kérelem előkészítéséhez, szakmai 
dokumentáció elkészítéséhez ajánlattevők kijelöléséről döntöttek.

Felhatalmazást adtak a GAMESZ igazgatójának, hogy a közutak-
hidak fenntartása és a település téli akadálymentesítése érdekében 
a feladatellátáshoz, valamint a kátyúzási munkálatok elvégzéséhez 
a szükséges intézkedéseket megtegye, melynek végrehajtásáról a képvi-
selő-testületet tájékoztassa.

A képviselő-testülete felkérte a GAMESZ-t, hogy a Dózsa György 
út 4. szám alatti ingatlanon biztosítsa a hivatal gépjárműveinek el-
helyezéséhez szükséges gépjármű tárolók kialakítását (4 garázs). A 
feladat végrehajtásához a 2016. évi költségvetés terhére keret jelleggel 
2.500.000 Ft +áfa összeget biztosítottak.

A képviselő-testület felkérte a GAMESZ igazgatóját, hogy a feladat 
végrehajtásáról tájékoztatást nyújtson.  

Határozatot hoztak az Egészségpark használata során zajcsök-
kentésre vonatkozó intézkedések megtételéről, valamint az önkor-
mányzat tulajdonában lévő közterületi ingatlanok füvesítésének 
lehetőségét. Dr. Voller Erika jegyző

November 1-je óta a korábbinál is nagyobb területen végzik a ka-
tasztrófavédelem kéményseprői a lakossági kémények tisztítását, ellen-
őrzését. Jelenleg 17 megye 2499 települése tartozik a katasztrófavéde-
lem ellátási területéhez. A gazdálkodó szervezetek tulajdonában lévő 
kémények ellenőrzését és tisztítását változatlanul a kéményseprőcégek 
végzik megrendelésre. 

Az, hogy milyen gyakran érkezik valakihez a kéményseprő, attól 
függ, hogy az adott háztartásban milyen tüzelőberendezéssel fűtenek, 
nem pedig attól, hogy fűtési időszak van-e. Gázüzemű és zárt égésterű 
tüzelőeszköz esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében 
évente érkezik a kéményseprő. 

A kötelező lakossági sormunka az egész országban ingyenes. A ké-
ményseprő 15 nappal az ellenőrzés előtt írásos értesítőt dob a posta-
ládába. Ha a kéményseprő az értesítésben megadott időpontban nem 
találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. 
Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja 
elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie 
kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka.

A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért 
már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem 
készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással.

A kötelező és ingyenes lakossági sormunka magában foglalja a ké-
mény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás 
ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások 
vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve, 
ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő működőképességének 
ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó tevékenységekért változat-
lanul fizetni kell.

Természetesen lehetőség van arra is, hogy valaki az ingyenes sormun-
kán túli kéményellenőrzést vagy tisztítást rendeljen meg. Ezt a 1818-as 
telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpont kiválasztá-
sával elérhető ügyfélszolgálaton teheti meg. A két kötelező sormunka 
között megrendelt ellenőrzés és a sormunkába nem tartozó munkák 
elvégzése költségtérítés terhére történik. A kéménysepréssel kapcso-
latos információk elérhetők a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu 
weboldalon.
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Jövőre indul a termelés, már fogadják a jelentkezőket
a Thyssenkrupp konszern jászfényszarui gyárába

Félidőhöz érkezett a német Thyssenkrupp konszern jászfényszarui 
gyárának építése, ezért már keresik a leendő munkatársakat az üzem-
be. A világ élvonalába tartozó autóalkatrészeket készítő gyár azért is 
fontos, mert a Thyssenkrupp budapesti E/E (elektromos és elektro-
nikus) kompetenciaközpontjában magyar mérnökök által fejlesztett 
elektromechanikus kormányszervókat is készítenek majd itt, így a 
gyártás a fejlesztők munkáját is segíti majd. 

Jövő évtől kezdve Magyarországon magyar mérnökök tervezte elekt-
romechanikus kormányrendszereket (C-EPS) és hengerfejbe integrált 
vezérműtengelyeket gyárt majd a konszern Jászfényszarun. A zöld-
mezős, több mint 30 milliárd forintos beruházással megvalósuló gyár 
építése lassan a célegyenesbe fordul, ezért megkezdték a szakemberek 
keresését: többek között esztergálásra, szerelésre, forgácsolásra várnak 
jelentkezőket, de például méréstechnikusokra, logisztikai munkatár-
sakra, karbantartókra és mérnökökre is szükség lesz, mindösszesen 
közel 500 új munkahelyet teremtenek majd.

A gyárban a világ élvonalába tartozó, innovatív autóipari termékek 
készülnek majd. Az innováció a Thyssenkrupp Presta Hungary va-
lamennyi magyarországi egységének jellemzője: a vállalat budapesti 
kompetenciaközpontjának közel 500 mérnöke a világ egyik legjobb 
csapatának számít. Az itt fejlesztett „okos” kormányrendszerek a ha-
gyományos, folyamatosan energiát felvevő hidraulikus rendszer he-
lyett elektromotoros rásegítést alkalmaznak, így csak akkor fogyaszta-
nak energiát, ha a kormányt ténylegesen elforgatják, ezért autótípustól 
függően akár 0,3 liter üzemanyagot is megtakarítanak száz kilométe-
renként, valamint műszakilag megbízhatóbbak a hagyományos, hid-
raulikus rásegítéseknél. A szoftveres vezérlés biztonsági és kényelmi 
funkciók egész sorát teszi lehetővé, mint amilyen az oldalszél-kompen-

záció vagy a parkolási asszisztens, ráadásul az önvezető autók számára 
nélkülözhetetlen hozzáférést képes biztosítani a kormányrendszer irá-
nyításához. Az E/E fejlesztő központ idén bemutatta a nyilvánosság 
előtt az önvezető autókkal elért eredményeit is. A vállalat mindemel-
lett győri gyáregységében az Audi számára készít futóműveket, just in 
sequence rendszerben. 

Marc de Bastos Eckstein, a Thyssenkrupp Presta Hungary ügyvezető 
igazgatója az ünnepélyes bokrétaavatón köszönetet mondott mind-
azoknak, akik lehetővé teszik, hogy a gyár időben felépüljön, és hogy 
ez a beruházás Magyarországra érkezhetett.

Thyssenkrupp sajtóközlemény

Ünnepélyes bokrétaavató

A jászberényi önkormányzat támogatásával a Jászsági Önkormány-
zatok Szövetsége szervezésében 2016. november 14-én „Természetes 
boldogság?” címmel a dohányzás ártalmairól tartott prevenciós kiál-
lítást Jászfényszaru Város Önkormányzata a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtár nagytermében. 

Az elsősorban 7-8. osztályos gyermekek részére készült 10 informáci-
ós tábla az élvezeti cikkek, dohányzás, függőség, szenvedély szervezetre 

gyakorolt hatását mutatta be. A kiállítás feldolgozását Kántor Sándor 
szociálpedagógus segítette. Egyéni konzultációra a délelőtt folyamán, 
a „SZER-TELEN Sziget” program keretein belül nyílt lehetőség. A 
Jászberényi Rendőrkapitányság részéről Orosz Tibor, a Jászsági Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattól pedig Lengyelné Nagy Beatrix 
válaszolt a látogatók kérdéseire. Kovácsné Pető Katalin

Fotók: Baranyi Anita, Kovácsné Pető Katalin

A Honvédelmi Minisztérium hamarosan az I. világháború helyben 
eltemetett hősi áldozatai sírjainak rendbetételére pályázatot ír ki.

Kérjük, a Polgármesteri Hivatal Projekt Irodájában Illés Péternél a 
következő elhunytak leszármazottjai jelentkezzenek, amennyiben a 
következő áldozatok sírjai még megtalálhatók, azonosíthatók. A fel-
ső temetőben: Szabó János (született: Jászfényszaru, 1892), Kiss Imre 

(sz.: Jászfényszaru, 1888), Gergi Vendel (sz.: Jászberény, 1887), Farkas 
Ferenc (sz.: Jászárokszállás, 1891, Czeglédi Nándor (sz.: Jászfénysza-
ru, 1886), Csorba Pál (sz.: Jászfényszaru, 1896), az alsó temetőben: 
Vencel Dávid (sz.: Jászfényszaru, 1887). Valamennyien jászfényszarui 
lakosok voltak. Az adatokat a HM-től kaptuk.

Tóth Tibor

Prevenciós kiállítás

Pályázati lehetőség hősi áldozatok sírjainak rendbetételére
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Ünnepségsorozattal emlékezett a város
az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira

Műleírás

60 évvel ezelőtt a diktatórikus kormányzás, az idegen hatalom je-
lenléte és a szegénység okozta feszültségek elemi erővel törtek elő a 
társadalom mélyéről 1956. október 23-án. A hősies helytállást meg-
torlás, gyász majd hallgatás követte. És nem olyan régóta, végre meg-
emlékezés!

60 év után méltó megemlékezésként Jászfényszaru Város Önkor-
mányzata 1956-os forradalmi emlékművet állíttatott.

A Pap-kastélyban, illetve parkjában megrendezett átadó ünnepsé-
gen Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesterasszony köszöntötte a 
nagyszámú ünneplő közönséget. Szabó Imrefia Béla szobrászművész 
és Tóásó Tibor kőszobrász mester alkotását dr. Bene Ildikó Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei fejlesztési miniszteri biztos asszony méltatta.

A Jászfényszaru 
lakosságának tiszte-
letadásaként állított 
emlékművet Kiss 
Gábor érdemes es-
peresplébános, ér seki 
tanácsos áldotta meg.

Az átadó ünnepsé-
get Dinnyés József, 
az ismert előadómű-
vész, daltulaj donos 
közönséget dalra fa-
kasztó énekes, gitáros 
műsora zárta.

A megemlékezők 
ezután az ünnepi 
szentmisén közösen 
imádkoztak a római 
katolikus templom-
ban az 1956-os mártírokért és áldozatokért. 

A templomból a közönséget égő gyertyával vonuló diákok vezették a 
Szent Erzsébet Közösségi Ház emeleti termébe, a Jászberényi Cantate 
Nobis Énekegyüttes előadására. A rendkívül felemelő és színvonalas 
műsor méltó zárása volt az 1956. október 23-i forradalom és szabad-
ságharc 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozatnak.

Palásthy Pál

A jászfényszarui ’56-os emlékmű süttői kőből készült (talapzatával 
együtt) 350 cm magas emlékoszlop, csúcsán tardosi vörös kőből fara-
gott csillagmotívummal. Az ősi megalitikus kultúrákban a menhírek 
(magányos, függőleges helyzetbe állított kőszálak) nyilvánvalóan az 
örökkévalóságnak szánt szakrális jelek voltak. Szent helyek megjelölé-
sére szolgáltak, vagy közösségi emlékművek lehettek. Ezek 
az obeliszkek előképei voltak. (Az obeliszk egyiptomi neve 
az „örökkévalónak lenni” szóból emlékművet jelent.)

Magas, négyzet keresztmetszetű kőoszlopok voltak ezek, 
melyek csúcsban végződtek. A csúcs gyakran Napszimbó-
lum volt, sokszor aranyozott gúlaforma, melyen először 
csillant meg a reggeli napfény. A magyar temetői kopjafák 
díszített végződése (csúcsa) is sok esetben csillag-motívum. 
(Ez a forma a „föld”, a „víz” és a „tűz” őselemek közül ez 
utóbbit, a tüzet szimbolizálja.)

A jelekkel ellátott oszlop az égig érő fa jelképe is lehet, 
életfa-motívum, mely a teremtett világ és az isten között 
létesít kapcsolatot, a földet köti össze az éggel.

Az emlékoszlop olyan műalkotás, monumentum (em-
lékmű, emlékjel), amely személyek, események emlékére 
van állítva, és az arra járókat emlékeztetni hivatott. Jelen 
esetben a magyarság történelmi múltjában a 60 évvel 
ezelőtt történt fontos, a nemzet számára sorsfordító ese-
ményre, illetve nagy hatású személyekkel kapcsolatban a 
megemlékezés fontosságára figyelmeztet. 

Az emlékmű elülső oldalán látható az 1956-os évszám és jelképek: 
lyukas zászló, Kossuth-címer. Ezek mindenki számára érthető szim-
bólumok: a Rákosi-címer szemétre vetése a forradalomnak, a Kossuth-
címer megjelenése az újságok címoldalán, teherautókra, harckocsikra 

festve a nemzeti függetlenségért vívott szabadságharcnak volt jelképe.
Az oszloptörzs simára faragott, hogy írni lehessen rá. Két oldalára a 

forradalmi napok két emblematikus alakjának porté-domborműve és 
akkor elhangzott egy-egy mondata került.

Balról látszik Nagy Imre, aki a forradalom miniszterelnöke volt, 
és akinek mártíruma 1958. június 16-án teljesedett be. 
Akasztásra ítélték. Nem kért kegyelmet párttársaitól, hi-
szen ismerte galád voltukat. Ezek még évtizedekig – 1989-
ig – ernyedetlen szorgalommal gyalázták a forradalom és 
a megölt miniszterelnök emlékét. A bronz portré felett az 
1956. október 30-án 14 óra 30 perckor elmondott rádió-
beszédéből kiválasztott mondat olvasható:

„NE FOLYJON TESTVÉRVÉR HAZÁNKBAN!”
Jobbról látható Mindszenty József hercegprímás bíbo-

ros, akinek beszédes nevét a katolikus hívek ebben a hazá-
ban naponta imába foglalják ma is. Ő volt az a magyar fő-
pap, aki akkor is a keresztény Európa lelkiismerete maradt, 
amikor az öreg földrész vezetői cserbenhagyták őt. Fogságá-
ból szabadulása után 1956. november elsején, mindenszen-
tek napján elmondott rádiószózatából idéztem a mondatát:

„MINDEN DICSŐSÉGET MEGÉRDEMELNEK FI-
ATALJAINK. HÁLA ÉS IMÁDSÁG AZ ÁLDOZATO-
KÉRT!” 

Az emlékmű legmagasabb pontjára vörös kőből kifara-
gott „csonkolt kocka” került, mely a magyar temetők kopjafáiról a 
jellegzetes magyar csillag-kereszt motívumként ismert.

A négy oldalirányban lejtőkkel kiképzett, gyöngyössolymosi kőből 
rakott posztamentum 50 cm magas, az alap szélessége minden oldalán 
160 cm. Szabó Imrefia Béla · Fotó: Bőti Szilvia

Cantata Nobis Énekegyüttes

Dinnyés József
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A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A alapján Jászfényszaru Város Gondozási Központja pályázatot hirdet 

védőnő munkakör betöltésére

Lakossági tájékoztató a sürgősségi betegellátással kapcsolatos
diszpécserszolgálat működéséről

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
· határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
· teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
· 5126 Jászfényszaru, Deák Ferenc út 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
· a 49/2004.(V.21.) EszCsM rendeletben meghatározott védőnői 

feladatok.
Illetmény és juttatások:

· az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
· főiskolai végzettség, védőnő
· felhasználó szintű MS Office ismeret
· magyar állampolgárság
· cselekvőképesség
· büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
· szakmai gyakorlat
· B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:
· kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség, önálló 

munkavégzés, empátia.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

· fényképes szakmai önéletrajz
· végzettséget igazoló oklevelek másolata
· 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
· nem pályakezdő esetében az Egészségügyi Szakdolgozók Orszá-

gos Működési nyilvántartásában lévő érvényes igazolvány, vala-
mint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara tagságot iga-
zoló kártya másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
· 2017. január 01.

A pályázat benyújtásának határideje:
· 2016. december 20.

A pályázat benyújtásának módja:
· postai úton, e-mailben vagy személyesen.

A pályázati kiírással kapcsolatban
további információt nyújt Kiss Jánosné,

a +36-57/422-148-as telefonszámon.

TISZTELT LAKOSOK!
A központi orvosi ügyeleti szolgáltatást az Országos Orvosi Ügyelet 

Nonprofit Kft. végzi településükön. 
Az orvosi ügyelet irányítása, a telefonhívások fogadása a következők 

szerint történik:

2017. január 01-től a sürgősségi betegellátás hatékonyságának 
fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint 
az azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében az ügye-
let irányítására DISZPÉCSERSZOLGÁLATOT MŰKÖDTET.

A diszpécserszolgálat működésének előnyei:
· A kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást (az eset-

től függően küld ügyeletet, vagy akár azonnal mentőt ill. biztosít 
szakszerű tanácsadást).

· Közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és szolgáltatók 
közötti hatékony együttműködéshez (OMSZ, Rendőrség, Ka-
tasztrófavédelem stb.)

Az egységes, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon a lakos-
ság segítséget hívhat. Egy hívás kezdeményezésével az ügyelet és 
a diszpécserszolgálat egy időben elérhető. Így a beteg egy belépési 
ponton keresztül kerül kapcsolatba az ellátókkal, és egyértelmű 
betegutakon át jut ellátáshoz.

2017. JANUÁR 01-TŐL az alapellátási ügyelet a következő szá-
mokon hívható:

ÜGYELETI HÍVÓSZÁM:
06-70/370-3104, azaz 06-70/3-703-104
Mentőszolgálat/mentési hívószám:104

Bejelentéskor a diszpécserszolgálat egységes kérdezési és szakmai 
elvek figyelembevételével dönt a riasztandó sürgősségi egységről (ki-
vonuló ügyeleti szolgálat (orvos, mentőtiszt), kiemelt mentőegység, 
esetkocsi, rohamkocsi).

A szolgálatirányító a rendelkezésre álló információk alapján a beteg 
feltalálási helyéhez legközelebbi és a legfelkészültebb egységet küldi a 
beteg segítségére.

Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van szüksége, 
az irányítás ebben is a segélyhívó rendelkezésére áll.

A bejelentőnek, amennyiben panaszai megengedik, az irányítás fel-
ajánlja az ügyeleti ambulancia felkeresését. Az ügyeleti körzethatáro-
kon belül működő ügyeleti AMBULANCIA (felnőtt és gyermekek 
számára) igénybe vehető.

A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS LÁNCSZEMEI/TEENDŐI:
1. Beteg:

· fel kell ismernie az életveszélyes állapotot,
· döntését meghozva értesítenie kell az egységes számon elérhető 

sürgősségi rendszert, és a kérdésekre pontos válaszokat kell adnia,
· esősegélyt kell nyújtania illetve az orvos megérkezéséig a men-

tésirányító tanácsai alapján kell eljárnia.

2. Diszpécser: 
· a beteg vagy a hozzátartozó bejelentését a sürgősségi telefonszá-

mon fogadja,
· tanácsot adhat a kiérkezésig elvégzendő beavatkozásokról,
· helyszínre irányíthatja a legmegfelelőbb, a helyszínt leghama-

rabb elérő sürgősségi egységet.

3. Sürgősségi egységek 
· KÖZPONTI ÜGYELETI AMBULANCIA
· ORVOSI ÜGYELETI KOCSI – szakorvos, ill. mentőtiszt/

szükséges életmentő eszközökkel
· KIEMELT MENTŐEGYSÉG – mentőszakápoló
· ESETKOCSI – mentőorvossal/mentőtiszttel
· ROHAMKOCSI- sürgősségi szakorvossal (oxyologus)

Forrás: Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.



8 MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2016/11

A Hatvani Galéria időn-
ként portré keretében mutat-
ja be a városhoz kapcsolódó 
vagy ott élő neves közéleti és 
művészeti személyeket. Sza-
bó Krisztina énekművész és 
férje, dr. Istók László fogor-
vos voltak a vendégei októ-
ber 12-én a Hatvani Portrék 
című műsornak.

A házaspár beszélgetését 
Tompa Z. Mihály, a galéria 
vezetője vezette. Ismeretsé-
gük három évtizedre nyúlik 
vissza, felsőfokú tanulmá-

nyaik során találkoztak először. Krisztina külföldi ösztöndíja miatt – Lipcsében ének-
művészi diplomát szerzett – útjaik elváltak. Több mint tíz éve, a véletlen folytán ismét 
egymásra találtak. Mindketten sikeres karriert építettek fel. Krisztina tanítványainak 
egy része igen eredményes a pop és színházi világban. László a legmodernebb fogászati 
eszközökkel, technikákkal dolgozik.

A házaspár beszélgetését Szabó Krisztina művésztanár kollégáinak és tanítványainak 
műsora színesítette. Tóth Tibor · Fotó: Hatvani Hírlap.hu

Beszélgetés közben Szabó Krisztina,
dr. Istók László és Tompa Z. Mihály

Erzsébet-napi program és az Európai Mézes Reggeli 2016
Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület 

és a Földművelésügyi Minisztérium az idén 
2016. november 18-án (pénteken) rendezte 
meg az Európai Mézes Reggeli programot. 
Több mint 90 ezer diák kapott pénteken ma-
gyar termelői mézből készült reggelit a prog-
ram keretében.

A mézes reggeliket eredetileg Szlovénia in-
dította el, majd több uniós tagország, köztük 
Magyarország is csatlakozott a kezdeménye-
zéshez. Magyarország első alkalommal 2014. 
november 21-én indította a programot, ek-
kor az ország teljes területén 67 iskola tár-
sult a kezdeményezéshez, 2015-ben pedig 
már több mint 500 helyszínen tartottak 
mézes reggelit, ahol a helyi méhészegyesü-
letek, termelők és a megyei szaktanácsadók 
segítségével a gyerekek megismerkedhettek 
a leggyakoribb hazai mézfajtákkal, és meg is 
kóstolhatták azokat.

A kezdeményezés célja a méhek és az egész-
séges életmód népszerűsítése, a helyben ter-
melt élelmiszerek megismertetése. Figyelem-
felhívás a reggeli fontosságára és az egészséges 
táplálkozásra. A természetes méz számos vi-
tamint és ásványi anyagot tartalmaz, továbbá 
növeli a szervezet ellenálló képességét, nyug-
tató hatású, fokozza a belső szervek működé-
sét, és erősíti a szívet. A méz főleg gyümölcs- 
és szőlőcukorból áll, így kiválóan alkalmas a 
gyors energiapótlásra. 

Országos kampány – „Mézes reggeli” – 
részeként, egyben az Erzsébet-napi prog-
ram keretében a jászfényszarui óvodás és 
iskolás gyerekek is fogyaszthattak mézes 
teát, mézes kenyér falatkát kóstolhattak, 
kivetítőn promóciós kisfilmeket láthattak, 

és bekapcsolódhattak az OMME (Országos 
Magyar Méhész Egyesület) MÉZESNAPLÓ 
játékába is.

A helyi programokat a Jászsági Méhészegye-
sület tagjai támogatták - Molnár György mé-
hészete (Jászberény) és Koncsik Béla méhé-
szete (Jászfényszaru) vett részt az egész napos 
rendezvényen. Ezzel népszerűsítve a magyar 
mézet, melynek 80%-át még mindig expor-
tálják a termelők.

Kovács Béla
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Mézes reggeli kisfilmek ovisoknak:
www.youtube.com/watch?v=9CpQ-3_EEYA · www.youtube.com/watch?v=TCGn7YLzO9A

2016
www.youtube.com/watch?v=SBnEdS_oVLw

Portré a hatvani galériában

Mézkóstolás az Erzsébet-napi vásáron.
Fotó: Kovácsné Papp Andrea

Emléklap a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Amatőr 
Alkotók Képző- és Iparművészeti Tárlatán

való sikeres részvételért
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Közművelődési szakemberek találkozója
Egy napra Jászfényszaru töltötte be a 

kulturális szakma fővárosa szerepét a 
Jászságban. Az ország számos települé-
séről mintegy 60 résztvevő tisztelt meg 
bennünket jelenlétével e jeles napon. 

Immár 50 éve, hogy a kulturális események székhelye városunkban a 
volt Fürst Sándor, ma Szent István út 1. sz. alatt található épület. Ezen 
alkalomból a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru 
Város Önkormányzata támogatásával számos programot szervez. 

Ezek egyike volt a 2016. október 19-én tartott „SZAKMAI KIHÍ-
VÁSOK A VIDÉKI KULTURÁLIS KÖZÉLETBEN” című konfe-
rencia, melyre nemcsak a Jászságból, a megyéből, hanem a környező 
járásokból is hívtuk a könyytáros és közművelődési kollégákat. Külön 
szeretettel üdvözöltük intézményünk volt dolgozóit, vezetőit. A meg-
nyitón polgármesterasszonyunk köszöntője után Lengyel Boldizsár és 
Lengyel Boldizsárné emlékeztek az épület átadására, az akkori közmű-
velődési helyzetre, a nyitás körülményeire és a kezdeti lépésekre.

Ahhoz, hogy méltóképpen megünnepeljük ezt a jeles napot, igye-
keztünk különleges, tartalmas programot összeállítani. Dr. Csepeli 
György professzor emeritus, az MTA tagja, szociálpszichológus Új 
hitel címmel tartott érdekes előadást arról, miért vagyunk mi magya-
rok olyan borúlátóak. Az előadás végén néhány megoldási javaslatot is 
adott. Fontos például, hogy megismerjük önmagunkat és megtanul-
juk becsülni saját értékeinket, tudatosan törekedjünk a pozitív élet-

szemléletre, ne ellenséget lássunk másokban stb. De a legfőbb dolog, 
amit tudatosan újra fel kell építenünk mind a személyi, mind a társa-
dalmi kapcsolatainkban, az a BIZALOM. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtit-
kárság Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztályától Tóth János 
tájékoztatta a jelenlevőket egy kutatás részeredményeiről, és a délutá-
ni workshopon is megosztotta a legfrissebb információkat. Kovácsné 
Koreny Ágnes, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár általános főigazgató-
helyettese nagyon érdekes szemszögből mutatta be a nyugat-európai 
könyvtári trendeket. Sok ötlettel gazdagította ezáltal a hallgatóságot, 
és délután is hozzájárult gondolataival a szekcióülés sikeréhez.

Az előadások után a főtéri városnézésen Nagyné Kiss Mária volt 
igazgató kalauzolta vendégeinket. A kaszinóban elköltött finom ebéd 
után a konferencia vendégei részt vettek az angolai kiállítás megnyi-
tóján, majd könyvtáros és közművelődési szekciókra vált szét a gár-
da. A workshopokat Hajnal László, a Nemzeti Művelődési Intézet 
Jász-Nagykun Szolnok Megyei Irodájának vezetője és Takáts Béla, a 
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézmény igaz-
gatóhelyettese, az MKE elnökségi tagja moderálta. Igazi szakmai dis-
kurzusra, egymás megismerésére adott ez lehetőséget. Nagy öröm volt 
számunkra, hogy megelégedettséggel és elismerő szavakkal távoztak 
vendégeink. Hisszük, hogy ezen rendezvénnyel is öregbítettük város-
unk jó hírnevét. Katinka · Fotók: Sugár Istvánné

A művelődési házban október 19-én 
nyílt angolai kiállítás alkalmával Jász-
fényszaru vedége volt Lizeth Nawanga 
Satumbo Pena angolai nagykövet-
asszony (képünkön), aki a Jász Trió 
TV kérdéseire válaszolva elmondta: 
– Diplomáciai missziónk egyik felada-
ta, hogy az országunkat is bemutassuk. 
Az itt látható tárgyak illusztrálják, ho-
gyan élünk, milyen a környezetünk. 
Mint a beszédben is említettem, 90 
törzs él Angolában, mindegyik törzs-
nek megvan a maga sajátossága.

Mindegyikük részben őrzi ezeket a hagyományokat, főleg a főváros-
on kívül. A törzseknek a tánc mellett sok kuturális hagyománya van. 
Megünneplik a lányok felnőtté válását, ezt is különbözőképpen: van-
nak, akik nyilvánosan, vagy mint a bushmanok az őserdőben, megint 
mások családi körben.

De a fiúknak a férfivá válását is megünneplik. Az egyes törzsek kü-
lönféle módon teszik ezt, a ceremóniákon bemutatják, hogyan kell 
majd viselkedniük férfiként a társas kapcsolatban és a küzdelmek 
alkalamával.

A jászfényszarui benyomásokkal kapcsolatban elmondta, nagy 
örömmel jött ide, és nagyon kellemes meglepetés volt számára ez a kis 
város, csodálatos az atmoszféra, amit hihetetelen energiájával a polgár-
mester asszony is sugároz.

Városnézés

Lengyel Boldizsár és felesége

Workshop

Az angolai kiállítás részlete · Fotó: Sugár Istvánné

villáminterjú

Fotó: Baranyi Anita
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„Csak a szokásos” Erzsébet-napi vásár a Szentcsalád téren
Idén már 22. alkalommal rendezték meg hagyományőrző jelleg-

gel az Erzsébet-napi kézműves kiállítás és vásárt, a jászfényszarui 
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság szervezésében 2016. 
november 18-án, Jászfényszarun. A Szent Erzsébet Közösségi Ház 
és annak szabadtéri környezete adott helyet a rendezvénynek. A 
program támogatói s egyben segítő közreműködői Jászfényszaru 
Város Önkormányzata, Jászfényszarui Katolikus Egyházközség, 
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár. A rendezvényt több 
mint két évtizede az adventi időre való felkészülés hozta létre, ez a 
cél munkál még napjainkban is a szervezéskor.

Péntek reggel nagy a sürgés-forgás a Szent Erzsébet Közösségi Ház-
ban és szabadtéri környezetében a Szentcsalád téren. Mindenki tudja, 
mi várható, de most izgatott tekintetek kísérik nyomon a kis adventi 
asztalok elfoglalását, a karácsonyi díszvilágítását szerelését. Megvan a 
varázsa ennek a különös eseménynek – kiállítás, vásár és még valami 
más, amelyet egész nap teltházas látogatás kísér!

Hamarosan kürtőskalács – fahéj illat lengi be a teret, mindenki tudja 
már hol a szokásos helye, mintha évek óta itt ragyogna a vásár.

Mi lehet a siker titka? A kézművesek; famíves, textil míves, tűzzo-
máncos, csuhéfonó, mézeskalács készítő, gyöngyfűző, szövő, népi 
iparművész igényes és megfizethető portékái, s a mintegy húsz árus 
közvetlensége s persze az is, hogy ki lehetett próbálni a mesterség for-
télyait, s kóstolhattunk a különleges mézből is. S ellesni azt, hogy a 
fantázia segítségével a hagyományos anyagokból milyen szépségeket 
lehet készíteni. A Szent Erzsébet Közösségi Ház emeleti termében 
ötféle kézműves foglalkozáson vehettek részt az óvodás és iskolás 
gyerekek Kovács Zoltán népi iparművész, játszóházvezető és társai 
irányításával. Készültek a csuhéangyalkák, az ajtódíszek, miközben az 
ügyes kis gazdasszonyok készítették – sütötték a mézeskalácsokat, a kis 
fazekasok örömmel vitték magukkal a kis mécsestartóikat. Délelőtt az 
Európai Mézes Reggeli* program keretében mézes teát, mézes fala-
tokat is kóstoltak a gyerekek. Az önkormányzat jóvoltából került sor 
a „Jó szívvel” sátorban a boldogi rózsa sütésére, meleg mézes tea ké-
szítésére, s a nap folyamán mindezek kínálására. Ennek szervezésében, 
lebonyolításában s az egész napos rendezvény szervezésében Baranyi 

Anita jelentős szerepet vállalt. A „Jó szívvel” sátorban pedig Jászfény-
szaru Város Gondozási Központja, a Teaház Idősek Klubja munka-
társai – Folyóné Rimóczi Márta, Dávid Ildikó és önkéntesei – Görbe 
Jánosné Amálka tevékenykedtek.

A színes és nyüzsgő forgatag a gyermekeknek és felnőtteknek, idő-
seknek egyaránt élményt jelentett.

Amiért érdemes ellátogatni ide, a közösségformáló erő, a hangulat, a 
karácsony közeledtét idéző illatok, a közvetlenség és az élménygazdag-
ság. S az üzenete a programnak: tanuljunk eleinktől.

A vásári kiállítás, kavalkád mellett minden évben részesei lehetünk 
egy-egy aktuális lélekmelengető programnak is. Nagy érdeklődés kí-
sérte a vásár társrendezvényeit. A beszámoló fotókiállítás Pető István 
munkáiból készült, amelynek témája a „Lovassportok Jászfénysza-
run” a Fényszarui Ló-Barát Egyesület rendezvényeinek fotóanyagai-
ból összeállított válogatás. A kiállítást Ézsiás István emeritus jász kapi-
tány nyitotta meg.

Ezt követően került sor „SacArt kiállítás” – Beszélgetés a szakrá-
lis művészetről programra, ahol a beszélgető partnerek: Kiss Gábor 
esperesplébános atya, Szpisják Pál alkotó művész voltak, moderá-
tora: Farkas Kristóf Vince történész. A művésztanár Szent Erzsébet 
szobrán kívül bemutatta azokat a korai alkotásait is, amelyek a szak-
ralitást tükrözték, s munkásságát folyamatosan kísérik. Kiss Gábor 
esperesplébános atya Szent Erzsébetről, mint számára legkedvesebb 
női szentről osztotta meg gondolatait, aki korát messze meghaladva 
élte példamutató életét. Árpád-házi Szent Erzsébet (Magyarországi 
Szent Erzsébet, német nyelvterületen gyakorta Türingiai Szent Erzsé-
bet) 1207. július 7-én született II. András magyar király és Merániai 
Gertrúd lányaként, és fiatalon, 24 évesen halt meg 1231. november 
17-én – éppen 785 éve.

A lemenő nap fényében az installáció készítésének bemutatását kö-
vetően „flashmob”-bal, rögtönzött táncházzal lepték meg az érdeklő-
dőket az IGLICE gyermeknéptánc együttes tagjai.

Szépségesre és színesre sikeredett az Erzsébet-napi vásár és program, 
reméljük, hogy a jövő évben is sok érdekességet láthatunk itt!

Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Eladó portékák II.

Eladó portékák I.

Rögtönzött táncház

*A „Mézes Reggeli”-ről a 8. oldalon olvashatnak – A szerk.

Beszélgetés a szakrális művészetről
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Gyere velünk a múzeumba!

Nosztalgiavetítés
a városi Értéktárban

Véradónap

A Jász Múzeum sikeresen pályázott az Em-
beri Erőforrások Minisztériumához. A nyer-
tes pályázat Gyere velünk a múzeumba! – A 
jász hagyományok nyomában címet viseli. A 
cél, hogy sok gyermek és felnőtt jusson el a 
múzeumba, és új ismeretekkel gazdagodva 
térjen haza. A pályázatba több jász település 
is bekapcsolódik, így együttműködő partner 
a Fényszaruiak Baráti Egyesülete is. A progra-
mok gyermekeknek, felnőtteknek 2016. ok-
tóber 15-től 2017. december 31-ig kerülnek 
lebonyolításra.

A felnőtteknek tartott első vetített képes 
előadásra november 10-én (csütörtökön) ke-
rült sor. Fényszaruból – a FÉBE szervezésé-
ben – 20 fő vett részt a programon, az oda- és 
visszautazást mikrobusszal pályázati pénzből 
a múzeum biztosította. Az előadás „A jászok 
kaukázusi rokonai” címet viselte. 

Hortiné dr. Bathó Edit házigazda, múze-
umigazgató bevezetőjében elmondta, több 
mint 40 éves múltra tekint vissza a múzeum 
és a jász-oszét szakmai kapcsolat, elődje Tóth 
János rakta le az alapokat a továbblépéshez. 
A szakmai együttműködés a 80-as években 
is folytatódott, majd 2009-ben az Oszét Par-

lament meghívására utazott ki az első jász 
kulturális delegáció az Észak-Oszétia-Alánia 
Köztársaságba. Ezt követően folyamatossá 
vált a kölcsönös látogatás, az egymással rokon 
oszét és jász nép végre egymásra talált. 

2016. július 31-től augusztus 8-ig az 
Oszét Nemzetiségi Minisztérium meghívá-
sára 13 fős jász kulturális delegáció utazott 
Vlagyikavkázba, hogy részese legyen az Alá-
nok nyomában – Etnoláger – 2016 elneve-
zésű nemzetközi programnak. A 13 kiutazó 
közül tízen voltak jelen és szólaltak fel az 
előadáson, köztük Selmeczi László régész a 
FÉBE tiszteletbeli tagja, Farkas Kristóf Vin-
ce, a Jász Múzeum történész muzeológusa, a 
FÉBE tagja. A több mint kétórás előadás tar-
talmas és sokszínű volt. Elhangzott, és a sok 
kivetített képen láttuk étkezési, öltözködési, 
tánc, építészeti kultúrájukat, szívből jövő igaz 
vendégszeretetüket, múltjuk, hagyományuk 
tiszteletét, megőrzését. A kint tartózkodás 
nyolc napját elevenítették fel élményeikben a 
delegáció tagjai, melynek kapcsán az előadás 
végére az ott lévőkben igazi rokoni érzéseket 
keltettek. A kapott és hozott oszét használati 

tárgyakból kis kamarakiállítást is láthattunk, 
valamint a végén a kölesből készült erjesztett 
sört, az oszét nemzeti italt kóstolhatunk meg. 
Ismeretekben és élményekben gazdagodva 
tértünk haza. 

Ebben a hónapban november 24-én még 
egy előadás került megtartásra, melynek ak-
tualitását az adta, hogy 140 éve szüntették 
meg a Jászkun Hármas Kerületet. A téma 
szakavatottja Papp Izabella nyugalmazott le-
véltáros „Búcsú a Jászkun Kerülettől” címmel 
tartott nagysikerű előadást. 

December 7-én (szerda) 16 óra 30 perc 
és 18 óra között középpontban a „táro-
gató, mint hungarikum” Molnár László 
népzenész és barátainak koncertjére kerül 
sor a múzeumban, melyre a jelentkezők 
Jászfényszaruról 16 órakor különjáratú 
autóbusszal „háztól házig” mehetnek. A 
decemberi, majd a jövő évi programokra 
Tóth Tibornál a Városi Értéktárban vagy a 
+36/30/337-3336 mobilszámon jelentkez-
hetnek. 

A programok ingyenesek. Várjuk az érdek-
lődő jelentkezőket.

Tóth Tibor

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a Városi Értéktárban november-
től márciusig kéthetente hétfői napokon (emlékezve, hogy hajdanán 
ezen a napon a televízióban adásszünet volt) nosztalgiavetítést tart. A 
jászfényszarui eseményeken, rendezvényeken anno felvett videoszala-
gok digitalizálásával lehetővé vált, hogy felidézzük településünk fon-
tosabb kulturális és egyéb eseményeit. A vetítéseken való részvételre a 
Városi Értéktár (Szentcsalád tér 12.) közösségi helyisége ad lehetőséget.
VETÍTÉSI NAPOK: December 19-én 16 órakor: a FÉBE I. Jó-
tékonysági műsoros est és bál (1994. 03. 14.) műsorának megnézése

2017. január 9-én 16 órakor: az I. Iskolai jótékonysági bál (1996. 
január) műsorának vetítése

Nézzük meg, éljük át újból, ismerjünk magunkra, nosztalgiáz-
zunk együtt egy tea mellett a település történelmének egy-egy pil-
lanatáról. Szeretettel várjuk az érdeklődőket. Tóth Tibor

November 10-én ez évünk harmadik véradó napját tartottuk az 
Orvosi Rendelőben.

A megjelentekből 28 adhatott vért, többeket bizonyos egészségi 
probléma miatt kiszűrtek.

A véradók nagyon jól érezték magukat, teát, kávét, üdítőt és pogá-
csát kínáltunk a véradás előtt és után.

A véradóállomás dolgozói megköszönték szervező munkánkat, bár 
nem túl sokan voltak, de szerintük ez is nagy segítés a beteg emberek 
gyógyításában.

Köszönet a véradóknak, akik önzetlen adományukkal a társadalmi 
felelősségvállalás legszebb és legigazibb formáját választják.

November 27. a véradók napja, ez alkalomból kívánok minden vér-
adónak jó egészséget és szeretetben gazdag hosszú boldog éveket!

Kővágó Jánosné Vöröskereszt titkára

Oszét-alán népviselet · Fotó: Bugyi GáborA háttérben két fából faragott szakrális ivóedény · Fotó: Both Béla
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IskolaI hírek
Tanulmányi út – Lelki nap 2016. október 7-8. péntek-szombat

A IV. Béla Katolikus Általános Iskola 32 pe-
dagógusa egy szép, hideg őszi hajnalon útnak 
indult, hogy tanuljon, lélekben gyarapodjon. 
Utunk első állomása a pápai Weöres Sándor 
Általános Iskola volt, ahol egy számunkra új 
nevelési eszközzel, az ARIZONA program-
mal ismerkedtünk meg.

A program az Amerikai Egyesült Államok-
ból, Arizonából (innen a név) indult, és ma 
már a világ számtalan országában alkalmaz-
zák. Alapgondolata az, hogy olyan eszközt 
adjon a tanárok kezébe, mely személyiségi 
jogok megsértése nélkül képes segíteni a tan-
órai munkát. Azaz van a tanár, a jó diák és 
van a rendetlenkedő diák. A tanár tanítani 
szeretne, a jó diák tanulni, a rendetlenkedő 
diák pedig rosszalkodni, zavarni a tanórát.
RÉSZLETEK A PROGRAMBÓL:

„Minden diák az életkora növekedésével 
fokozottan felelős saját életének alakításá-
ban” – fogalmazták meg a program kitalálói. 
Rosszalkodni szeretnél? - kérdi a tanár a rossz 
diákot. Megteheted. De adj választ arra a 
kérdésre: Miért? Nincs sértődés, nincs harag, 
és ami a legfontosabb, hogy elkerülünk min-
den agressziót. Természetesen nem hihetjük, 
hogy az iskolai konfliktusok egy csapásra meg 
fognak oldódni az Arizona-programtól, mint 
egy csodaszertől. De hinnünk kell abban, 
hogy lehetséges az iskola életébe beépíteni 
olyan új módszereket, melyek megoldást kí-
nálnak napjaink égető problémáira.

Mire alkalmas a program? Alkalmas a 
tanórákon előforduló konfliktusok kezelésére, 
segíti az iskolai szabályokhoz, normákhoz 
való alkalmazkodást, a közösségbe való beil-
leszkedést. A program célja annak biztosítása, 
hogy a tanár nyugodt körülmények között 
végezhesse munkáját, és a tanulni akaró di-
ákok jogait megvédje az órák normális me-
netét zavarókkal szemben. A program nem 
a büntetésre, sokkal inkább a tanulók saját 
felelősségére épül. Megtanulják, hogy a cse-
lekedeteiknek következménye van, minden-
kinek saját magának kell döntenie, és a dön-

téseiért ő maga felelős. A kölcsönös tisztelet az 
alapja a tanár és diák együttműködésének. Az 
alapvető jogok és kötelességek egyaránt vo-
natkoznak a tanárra és a diákra.
A program alapelve:

· egymás iránti tisztelet;
· egyéni felelősségérzet.

Alapvető jogok:
· minden diáknak joga van a zavartalan 
 tanuláshoz;
· minden tanárnak joga van a zavartalan 
 tanításhoz;
· a tanár kötelessége megvédeni a tanulni 
 akaró diákok jogait;
· mindenkinek tisztelnie kell mások jogait.

A program működtetéséről a hétköznapok-
ban röviden:

· a program saját iskolánkra szabott
 formájának kidolgozása;
· az „Alapszabályok” ismertetése
 az érintettekkel;
· az „Alapszabályok” kifüggesztése
 a tantermekben; 
· a program beindítása.

Betartandó szabályok:
· az órára pontosan érkezem, a szükséges 
 felszereléseket előkészítem;
· követem tanárom utasításait,
 együttműködöm;
· társaimat nem zavarom;
· jelentkezem, megvárom,
 hogy felszólítsanak;
· engedély nélkül nem hagyom el
 a helyem;
· sértő, trágár szavakat senkivel szemben 
 nem használok;
· az iskolai berendezésekre, eszközökre
 vigyázok.

Az Arizona-program lépései:
A tanteremben a tanárnak kötelessége, hogy 

gondoskodjon a szabályok betartatásáról. 
Amennyiben a tanórán a tanár úgy véli, hogy 
a tanuló vétett valamely szabály ellen, felemelt 
kézzel jelez (1. figyelmeztetés), majd megkér-
dezi a diákot: „Melyik szabály ellen vétettél?”

A tanuló a kifüggesztett szabályokból kivá-
laszthatja azt a szabályt, amelyet nem tartott 
be. Tisztelettudóan megválaszolja a kérdést. 
(A „nem tudom” válasz nem elfogadható.) 
Eldöntheti, hogy a továbbiakban szabálykö-
vetően viselkedik, s a tanteremben marad, 
illetve inkább távozik az Arizona szobába.

Amennyiben a tanteremben maradás mel-
lett dönt, ügyelnie kell arra, hogy ismételten 
ne zavarja meg az óra menetét. Amennyiben 
a tanuló másodszor is vét valamely szabály 
ellen, a tanár kézmozdulattal (2. figyelmez-
tetés) jelzi, hogy a tanulónak távoznia kell a 
tréningszobába. (A tanár közli vele: „Ezzel a 
viselkedéssel eldöntötted, hogy az Arizona 
szobába távozol.”)

A diák tulajdonképpen mindkét esetben 
a saját döntése alapján távozik. Távozása az 
„Információs lappal” történik, amelyet a ta-
nár értelemszerűen tölt ki.

A diáknak az „Információs lappal” jelent-
keznie kell az Arizona szobában tartózkodó 
nevelőnél, akinek segítségével „Visszatérési 
tervet” kell készítenie.

Amennyiben a tanuló a felügyelő tanár szá-
mára elfogadható tervet készít, visszatérhet a 
tanórára. Fontos, hogy a visszatérésével sem 
zavarhatja meg az óra menetét. Az elkészített 
tervét csendben a tanári asztalra helyezi, majd 
a helyére ül és igyekszik bekapcsolódni az óra 
folyamatába. Így nem sérül a zavartalan tanu-
lási és tanítási folyamat.

Az osztályterem elhagyása egy információs 
lappal történik, amelyre a szaktanár feljegyzi, 
hogy milyen probléma volt a tanuló viselke-
désével.

Az Arizona szobában a tanulónak az iskola 
házirendje szerint kell viselkednie. A felü-
gyelő tanár utasításainak betartása számára 
kötelező. Ennek megszegése azonnali szülői 
bevonást eredményez.
Az Arizona-vagy tréningszobában
tartózkodás szabályai:

· A tanteremből korábban távozott diák 
bekopog a szoba ajtaján.

(folytatás a 13. oldalon)
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IskolaI hírek
Pályaválasztási fórum

Tanulmányi út – Lelki nap 2016. október 7-8. péntek-szombat
 (folytatás a 12. oldalról)
 Belépés után szükség szerint bemutatkozik, majd az ott tartózko-

dó nevelőnek átadja az „Információs lapot”.
· Az ügyeletes nevelő a szobában lévő „Űrlapon” regisztrálja
 a tanulót.
· A diák kap egy „Visszatérési tervkészítő lapot”.
· A diák leül egy asztalhoz és átgondolja, melyik szabályt sértette 

meg, milyen következményei vannak tettének saját magára, illetve 
osztálytársaira nézve.

· A diák visszatérési tervet készít arra vonatkozóan, hogyan tudná a 
jövőben ezt a magatartást elkerülni.

· A terv készítésében az ügyeletes nevelő segítséget ad, ha azt kéri a 
tanuló. „Nem tudom” válasz nem elfogadható.

· Ha a diák jó visszatérési tervet készít (ezt az ügyeletes nevelő érté-
keli és dönti el), akkor a diák az aláírt „Visszatérési tervvel” térhet 
vissza a tanterembe. (Ezen a lapon az időpontot is mindig rögzíte-
ni kell.)

· Ha a diák nem készít vagy nem elfogadható „Visszatérési tervet” 
készít, akkor a szobában marad, amíg el nem készíti az elfogadha-
tó tervét. Ha erre nem kerül sor a tanítási időben, akkor másnap 
reggel az Arizona szobába kell visszatérnie, lehetőleg a szülőjével.

· A szobában szünetekben is biztosítjuk a felügyeletet. Az ebben az 
időben ott tartózkodó diák nem mehet ki a társai közé. Számára a 
szünetet a szoba ügyeletes nevelője szabja meg a többiektől eltérő 
időpontban.

· A pedagógusok tanórán kívüli idejükben külön beosztás szerint 
látják el az ügyeletet az Arizona szobában.

Az Arizona szobába kerülés következményei
együttműködés esetén:

· minden alkalommal pecsét a tájékoztatófüzetbe;
· 3 alkalom után (szülő, gyermek, osztályfőnök);
· 6 alkalom után (+igazgató, választott tréner, szaktanár);

· 10 alkalom után (+családsegítő munkatársa).
Nem együttműködő:

· hivatalos tájékoztató levél;
· első alkalom után (szülő, gyermek, osztályfőnök);
· második alkalom után (+igazgató, választott tréner, szaktanár);
· harmadik alkalom után (+családsegítő munkatársa).

A program várható eredményei a következők lehetnek:
· nyugodtabbá válik a tanórák légköre;
· több idő juthat a koncentrált munkavégzésre;
· javulhat a tanár-diák viszony;
· erősödik a tanulni kész diákok jogainak védelme;
· javulhat az iskola megítélése a szülők körében;
· nem érzik tehetetleneknek magukat a pedagógusok
 a renitensekkel szemben;
· a problémás gyerekekkel több lehetőség nyílik a személyes
 beszélgetésekre;
· a zavaró diákok a tanórán elveszítik a „színpadot”;
· gondolkodásra kényszerül a renitens gyerek, nem bújhat a

„Nem tudom” válasz mögé;
· a beszélgetéseknek köszönhetően feltárulhatnak olyan okok,
 amik előidézik a helytelen viselkedést;
· a programnak köszönhetően még szorosabbá válhat több
 intézménnyel, személlyel az iskola kapcsolata.
A következő tanévtől szeretnénk helyben bevezetni a programot.
Az iskolai nevelési nap végeztével berendezkedtünk szállásunkon. 

Fakultatív várlátogatás és esti mise következett, s a késői vacsora után 
a még friss kollégák közösségépítésre használták fel a szabadidőt.

A szombat délelőttöt Zircen töltöttük az apátságban, majd Heren-
den néztük meg a Porcelánmúzeumot és a Manufaktúrát, utána Vesz-
prémben a Szent Mihály-templom történetét hallgattuk meg. A késői 
estebéd után fáradtan, de élményekben gazdagon érkeztünk haza.

Nádudvariné Jáger Judit · Fotó: Lovászné Török Magdolna

A IV. Béla Katolikus Általános Iskola és AMI 2016. november 10-
én csütörtökön17 órakor tartotta hagyományos Pályaválasztási szülői 
értekezletét a helyi művelődési ház nagytermében. 

15 középiskolát hívtunk meg e-mailben, postai úton, telefonon ke-
resztül. Közülük 9 intézmény vezetője, képviselője élt a lehetőséggel, 
és mutatta be iskoláját az érdeklődő 7-8. osztályos tanulóinknak és 
szüleiknek, valamint a pusztamonostori általános iskolából érkezett 
diákoknak és felnőtt kísérőiknek. 

A tájékoztatás az egri Neumann János középiskola kisfilmjével kez-
dődött, majd sorra jöttek a különféle prezentációk a hatvani Széche-
nyi, Bajza, „Diszi”, a jászberényi Terplán, Nagyboldogasszony, Liska, 
Klapka, s végül a Szolnok Városi Kollégiumok, a Varga Katalin Gim-
názium részéről. A fórum moderátora most is igazgató asszonyunk 
volt. A másfél órás bemutatkozás után szokás szerint lehetőség nyílt 
személyes beszélgetésre, egyéni kérdésekre. Nádudvariné Jáger Judit

Fotók: Lovászné Török Magdolna

„Itt van az ősz, itt van újra…” – Projekthét a 2. évfolyamon
A pojekthét célja: az ősz megjelenése az iro-

dalomban, képzőművészetben, zenében. A köz-
vetlen és tágabb természeti környezethez való 
viszonyulás fejlesztése, környezettudatos ma-
gatartás kialakítása tevékenykedtető, élmény-

szerző,  játékos, tapasztalatszerző, kooperatív munkával.
Projektzáró rendezvény:

· kiállítás készítése az elkészült munkákból,
· kirándulás a Mátra Múzeumba, kisvonatozás a Mátrában.

Kép és szöveg: Ézsiásné Róka Mária,
Pálné Pádár Anikó, Tóthné Takács Ilona
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IskolaI hírek
Hatvan éve történt: emlékezés-ismeretszerzés-kreativitás

óvodaI hírek
Márton-nap a Szivárvány oviban

Diákjaink a lencse másik végén!

Karaoke és suli buli

Alkalmazkodva a mai világunk kihívásai-
hoz, így tisztelegtünk nemzetünk hősei előtt. 
Iskolánkban az 1956-os események 60. év-
fordulójának tiszteletére az ünnep hetében 
sokféle módon igyekeztünk a gyerekekhez 
közelebb hozni az akkor történteket. Az al-
sós és felsős évfolyamok diákjai egyaránt részt 
vettek — ki-ki a maga életkori sajátossága-
inak megfelelően — az emlékezés mozza-
nataiban. Az ünnepi hét egy korabeli fotó-
másolatokból álló kiállítással kezdődött, a 
faliújságon a lyukas zászló „szívébe” a héten 
mindenki beleírhatta nevét összetartozásunk 
jeleképpen. Hétfőtől minden nap valame-
lyik szünetben megszólalt egy-egy dal mai 

szerzők és előadók tolmácsolásában, melyek 
szintén ezeket a napokat idézték fel. Az alsós 
diákok évfolyamonként 1956 évszámát öl-
töztették nemzeti színekbe. Plakátok, rajzok 
is készültek nemzeti ünnepünkre. Pályázat 
meghirdetésére került sor: Így él emlékeze-
temben 1956 címmel, melyben olyan embe-
rek felkutatása volt a feladat, akik gyerekként, 
ifjúként átélték az országunkban zajló esemé-
nyeket. Minden felső tagozatos osztály rövid 
ismertetőt kapott a történésekről, melyhez 
kérdéseket kapva bővíthették ismereteiket, 
és szerezhettek jó jegyet. Csütörtökön a beér-
kező alkotásokból kiállítás készült az ünnepi 
hangverseny helyszínére, és iskolánk diákjai 

a nap végén az udvaron együtt énekelték a 
Szabadság dalát, majd futottak 1956 métert a 
nemzeti zászlóval az élen. Az alsó tagozatosok 
60 lépéssel szimbolizálták a 60 évet, melynek 
végén gyertyát gyújtottak Mindszenty József 
bíboros emlékhelyénél. „Lángtenger kell az 
egész magyar földre, imádságból, hitből és 
engesztelésből!” (Mindszenty, 1946) Nincs 
más dolgunk, mint megkeresni és járni ezen 
az úton, hogy méltóak legyünk elődeinkhez! 
Az ünnep imádság is, melynek hatalma van 
tér és idő felett. Adjunk hálát azért, hogy 
nekük „csupán ünnepelnünk kell”, de kell, 
hogy megőrizhessük emberségünket!

Dr. Kocsisné Horti Monika

2016 nyarán Glonczi Rudolf vezetésével elindult a településen egy 
fotós szakkör, mely iskolánk tanulói közül sokakat megszólított. A 
program ideje alatt a digitális fotózás számos módozatával megismer-
kedtek a gyerekek, városi rendezvényeket is dokumentáltak.

Az ő munkáikból látható a Nagyiskola épületében egy kis kiállítás, 
ahol a néző változatos témákkal és kompozíciókkal találkozhat.

Gratulálunk nekik!
Kép és szöveg: Bugyi István József

A tavalyi év sikere után a diákönkormányzat idén is megrendezte 
a zene világnapjára emlékezve karaoke délutánját. Nagy örömünkre 
sokan éltek a lehetőséggel, és voltak olyan osztályok is, akik együtt 
vállalkoztak egy dal eléneklésére (5. a osztályfőnök: Kotánné Kovács 

Tímea, 6. a osztályfőnök: Mészárosné Dobák Ildikó, 6. b osztályfő-
nök: Polatschekné Rimóczi Melinda). A meghitt és vidám pillanatok 
után következett a buli.

Kotánné Kovács Tímea

Óvodánkban a nagycsoportos gyerekek versekkel, mondókákkal, 
énekkel emlékeznek meg Márton napjáról. Az idén a Pillangó cso-
portos gyerekek járták körbe lámpásaikkal „libákat” terelgetve a cso-
portszobákat.

Márton-nap (november 11.) a néphagyomány szerint az éves gaz-
dasági munkák lezárásának ideje is, egyben a téli pihenés időszaka a 
természet számára. Ekkor vágták le abban az évben először a hízott 
libákat, és az újbort is ekkor kóstolták meg először. A legenda szerint 
a 4. században Szombathely környékén született és a római császár 
katonájaként szolgáló Márton egy különösen hideg téli estén megosz-
totta meleg köpenyét egy nélkülöző koldussal. Jóságáról még életében 
legendák keringtek, püspökké is szentelték. A (legelterjedtebb) monda 
szerint Mártont szerénysége méltatlannak tartotta e címre, ezért elbújt 
egy libaólban. A libák azonban hangos gágogásukkal elárulták, így 
megtalálták és püspökké szentelték. A Márton-nap a 40 napos kará-
csonyi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor a jóízű és gazdag falatozás, 
vigasság megengedett, ráadásul ilyenkor fizették ki az éves bérleteket, 
járandóságokat, gyakran természetben, például liba formájában.

Az újbor megkóstolása, finom ételek fogyasztása már önmagában jó 
hangulatot teremt.

Ácsné Csontos Mária és Földvári Edit

Fotó: M
észárosné D

obák Ildikó
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óvodaI hírek
Egészségdélelőtt a Napsugár Óvodában

Őszi élmények a Szivárvány Óvodában

„Sárgarépa ez a busz, csont a vezetője.
Petrezselyem-kalauz kiabál belőle:
Karfiol Karcsi, Karalábé Klári!
Leves-város, végállomás,
Tessék már kiszállni!”
 /Veres Miklós: Vasárnapi utazás/
November hónapban a Napsugár Óvoda 

nagycsoportját érte az a megtiszteltetés, hogy 
a Vöröskereszt jászfényszarui szervezetének a 
képviselője, Kővágó Jánosné Kati néni – már 
nyugdíjas óvó nénink – felajánlotta, hogy 
egy kedves ismerősével, Fózer Tiborné Ma-
rika védő nénivel tart egy színes előadást az 
óvodások számára az egészséges életmódra 
nevelés témakörében.

A gyerekek nagy örömmel fogadták az is-

merős vendégeket, akik mesekuckónk meg-
szokott helyén foglaltak helyet. Az állatbábok 
mágikus erejével könnyen lehetett motiválni, 
s játékra bírni az ovisokat, akik nagy örö-
münkre széles körű tudásról tettek tanúságot 
az egészséges életmód és táplálkozás tekinte-
tében.

Az ügyességük, okosságuk jutalmazásakép-
pen ajándék kártyát kaptak a kicsik, és sok-
sok zöldséget, gyümölcsöt ropogtathattak, 
amiket különösen jóízűen fogyasztottak azon 
a délelőttön.

Köszönjük vendégeinknek, hogy gondoltak 
ránk, s játékos foglalkozásukkal segítették 
gyermekeinket elmélyülni a témában.

Kép és szöveg: Kovácsné Papp Andrea

Az ősz sokszínűsége sok-sok tevékenységre adott lehetőséget. A 
gyerekek megtapasztalhatták, hogyan változik az időjárás, felfedez-
hették az ősz színeit, szépségét. Gyűjtögethették kincseit. Ismerked-
hettek a gyümölcsök, zöldségfélék tulajdonságaival. Diót törtünk, 
kukoricát morzsoltunk, tököt vájtunk, faleveleket gereblyéztünk. A 
sportdélelőttön együtt mozgott az udvaron az óvoda aprja-nagyja.

Az állatok világnapjáról mi is megemlékeztünk, nagycsoportosaink a 
Teaházban jártak, a Süni csoport a tűzoltóságon Jászberényben. Már-
ton napjára libák készültek különböző technikákkal. Az ősz nagysza-
bású programja pedig az Ovibuli volt. Élményekben gazdag hónapok 
vannak mögöttünk.

 Földvári Edit
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A Szivárvány Óvoda Süni csoportja a tűzoltóságon

Alkossunk együtt gyermekeinkkel!
A Szivárvány Óvoda felhívása

Az óvodások Az óvodások szülei

óvodaI hírek
Ovi buli 2016

A Szivárvány Óvoda 2016 november 12-én tartotta hagyományos 
Ovi buliját.

A színpadra először a Csigabigák, azaz a kiscsoportos gyerekek lép-
tek. Házépítés csigamódra címet adták bemutatkozásuknak.

A Katica csoport azaz a kis-középső csoport kertészei virágokat gon-
doztak, neveltek a virágoskertjükben.

A Süni csoport, azaz nagy-középső csoport produkciójában megje-
lentek a varjak. Már várták őket a madárijesztők.

A Pillangó csoport, azaz a nagycsoport tündérek és törpék közé rö-
pített bennünket. Nem maradt el most sem a szülők tánca. A szünet 
alatt az anyukák átöltöztek a tánchoz. A Csigabiga csoport szülői bű-
bájos boszorkákként mutatkoztak be. A Katica csoport szülői a leg-

mesésebb produkciót adták elő. Megelevenítették Hófehérke és a hét 
törpe történetét. A Süni csoport szülői ismét elővették piros szoknyá-
jukat. Lábukat magasra emelve lengették meg  a szoknyákat.

A Pillangó csoport szülői trollkodtak a színpadon.  A troll szó je-
lentése egy északi mitológiából ismert lény. Az internetes szlengben  
használt változat szerint a trollkodik szónak újabb jelentése is alakult: 
’gonoszkodik’, ’úgy  viselkedik, mint egy troll’, gonosz(kodó). Az 
anyukák táncában gonoszkodásnak nyomát sem találtuk. A büfében 
Márton napra gondolva libazsíros kenyérrel is kínáltuk a falatozni vá-
gyókat, hiszen a mondás szerint: „aki Márton napján libát nem eszik, 
egész évben éhezik.”

Fotók: Klippán Richárd, Kovács Márton, Kovács Renáta

Október 6-án csoportunk a Jászberényi Tűzoltóságon ismerkedett a 
tűzoltók életével. A tűzoltóság képviselőjétől Fábián Gábor főtörzsőr-
mestertől (aki maga is régi sünis apuka) érdekes, hasznos tájékoztatást 
kaptunk. Már a folyosón záporoztak felé a kérdések. Először egy régi 
szerkezetet csodáltunk meg. Kiderült, a szerkezet egy régi tűzoltóko-
csi. A látogatást az ügyeleti helyiségben folytattuk, megtudtuk ide 
futnak be a hívások, innen indul a riasztás. A legérdekesebbeknek az 
autókon elhelyezett szerszámok, eszközök bizonyultak és a próbariasz-
tás. Másnap mi is kipróbáltuk, megy-e olyan gyorsan az öltözködés, 
mint a tűzoltóknak.

Gyerekeink beülhettek a vezetőfülkébe, és az érdeklődők felpróbál-
hatták a sisakot is. Jókedvű, élményekkel teli napot tölthettünk a lak-
tanyában. Köszönjük, hogy ott lehettünk, köszönjük Gábor türelmes, 
gyereknyelven megfogalmazott vezetését. Angéla és Edit

A szülők és a gyermekek kreativitásában bízva ismét meg szeret-
nénk rendezni farsang tájékán hagyományos kiállításunkat. Témánk 
most:

A tojástartó. Leleménnyel, ötlettel számtalan játék, alkotás ké-
szülhet belőle. Kép, társasjáték, térbeli forma stb.

Várjuk alkotásaitokat!

Fotó: Földvári Edit
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Jubileumi népzenei találkozó Jászfényszarun

A népdalkör tagjaival Szabó László beszélgetett

2016. október 15-én (szombaton) ünnepelte a Fehér Akác Népdal-
kör fennállásának 40. jubileumát.

Megalakulásuk óta vezetőjük Keresztesi József tanár úr volt, majd 8 
éve Horváthné Gerőcs Gabriella segíti a munkájukat. 

Számos alkalommal – a farsangi gáláktól a népzenei találkozókig – az 
ország sok településén mutatták be tudásukat.

Fennállásuk óta többször minősítették a csoportot, kiérdemeltek 
bronz, ezüst, arany fokozatot, továbbá Arany Páva díjat is kaptak. 
2008-ban „JÁSZFÉNYSZARUÉRT” kitüntetésben is részesültek. 
2015-ben a szolnoki térségi népzenei minősítő hangversenyen dicsé-
retes fokozatot értek el. 2016. május 21-én a kunhegyesi országos mi-
nősítő hangversenyen arany minősítést szereztek.

A megjelenteket Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesterasszony 
köszöntötte.

A Jubileumi népzenei találkozóra tíz csoport fogadta el a meghí-
vásunkat. (Jászfelsőszentgyörgy – Rozmaring Pávakör, Jászapáti – 
Muskátli Népdalkör, Pásztó – Rozmaring Népdalkör, Csécse – Kék-
nefelejcs Népdalkör, Jászjákóhalma – Községi Népdalkör, Visonta 
– Visontai Népdalkör, Jászfelsőszentgyörgy – Kéknefelejcs Népdalkör, 
Jászszentandrás – Kunráth Sándor Pávakör, Jászberény – Jászberényi 
Kossuth Népdalkör, Újszász – Százszorszép Népdalkör)

Több régi tag is eljött a találkozóra, együtt ünnepeltek a jubilálókkal, 
és a meghívottak is köszöntötték a Fehér Akác Népdalkört.

A népdalkörök szereplése után a vendégek és az ünnepeltek számá-
ra emléklapok és Szilágyi Dezső fafaragó által készített emléktárgyak 
átadása következett. Az ajándék fadobozt Szilágyi Dezső fafaragó ké-
szítette. Ezúton is nagyon szépen köszönjük.

Ezt követően ebéd, majd közös ének, tánc és beszélgetés zárta a ren-
dezvényt.

Gratulálunk a csoportnak, és további sok sikert kívánunk!
Kép és szöveg: Dávid Ildikó

FEKETE IMRE
1976-ban alakult a pávakör. Hogyan is kerültél ebbe a történetbe?
F. I.: Édesapám, édesanyám és a rokoni köröm egy része hoztak ma-

gukkal a pávakörbe, ekkor voltam 9 éves. Folyamatosan jártam velük a 
próbákra, ami hétfőn volt, milyen érdekes, hogy akkor volt adásszünet 
a tv-ben. Természetesen a fellépéseken, bemutatókon is ott voltam.

Előtte is zenéltél? Mikor jött a citerás korszak?
F. I.: A zenélés úgy kezdődött, hogy Mészáros Tibi bácsi volt 3-4. 

osztályban az osztályfőnököm, és fölfigyelt arra, hogy elég jó ének-
hangom van, és a ritmikai dolgok is elég jól mentek nekem. Keresztesi 
Józsi bácsiék akkor alakították meg az iskolai zenekart. Tibi bácsi átkí-
sért, és mondta Józsi bácsinak, hogy kaphatnék-e egy hangszert. Józsi 
bácsi megmutatta, hogy milyen hangszerek vannak. Én egy trombitát 
választottam. Így tagja lettem a fúvós zenekarnak. Majd a későbbi-
ek folyamán, mivel a pávakörben voltak citerások, ők megtanítottak 
engem eme hangszer megszólaltatásának fortélyaira. A megalakulást 
követő évben már szólót is énekeltem a jászberényi Margitszigeten, 
mégpedig a „Ha még egyszer 20 esztendős lehetnék” népdalt, igaz, 
hogy még 10 éves sem voltam.

A pávakör idősebb tagjai segítettek a beilleszkedésben?
F. I.: Örültek annak, hogy ilyen fiatal is van a csoportban. Akik úgy-

mond kiemelkedően figyeltek rám, segítettek mindenben a kezdetek-
től az Ördög Rudi bácsi, Dányi Ica néni, a citerások közül Bordás Feri 
bácsi, Tóth Laci bácsi volt.

Tudom, hogy rengeteg fellépés van már mögötted, de volt-e olyan ki-
rívó bemutató, amire még most is szívesen emlékszel?

F. I.: Jászapátin volt egy olyan rendezvény, aminek az volt a neve, 
hogy Jászsági Randevú. Talán azért maradt meg jobban gyermek-
ként bennem, mivel ezen a rendezvényen vidámpark is üzemelt. 
A gyöngyöspatai és markazi fellépések és az azt követő vendéglátások 
és közös nótázások is felejthetetlenek.

Milyen volt kezdetben a fellépőruha, hogyan valósult meg az utazás 
a bemutatókra? (folytatás a 18. oldalon)

Balról jobbra: Horváthné Gerőcs Gabriella, Lukácsi Ervinné, Rácz Edit, 
Czeglédi Lászlóné, Gorcsakovszki Györgyné, Oláh Imréné, Pető Imréné, 

Csontos Ferencné, Glöckner Sándor, Zsólyomi Jánosné, Fekete Imre, 
Peöcz Sándorné, Lukácsi Ervin, Sós Lajosné, Ördög János

Balról jobbra: Tanczikó Imréné Kovács Magdolna, Juhász Lászlóné 
Cserháti Piroska, Ézsiás Imréné Cserháti Mária, Ördög Jánosné Sándor 
Terézia, Folyó Sándorné Dányi Ilona, Pádár Sándorné, Ördög Jánosné 
Cserháti Klára Tóth László, Bordás Ferenc, Túsor János, Tóth László, 

Dobos Imre, Farkas László

Balról jobbra: (Keresztesi József ), Fekete Imre, Dobák József,
Tóth László, Bali László, Ördög János, Péter Pál, Deák Sándor, Tanczikó 

Imréné Kovács Magdolna, Ördög Jánosné Sándor Terézia, Ördög
Jánosné Cserháti Klára, Fehér Ferencné Rácz Ilona, Tóth Sándorné 

Hegedűs Erzsébet, Tóth Sándorné Lőrinczi Erzsébet

Pendzsom bokrétával. A Fortuna és a Pávakör közös műsora (1977)
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Az Őszikék nyugdíjasklub kirándulása

A népdalkör tagjaival Szabó László beszélgetett

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár keretében működő 
Őszikék nyugdíjasklub évente kirándulást szervez. Szeptember 29-én 
a klubtagok és hozzátartozóik különjáratú autóbusszal Budapestre 
utaztak. A kirándulás keretében a Várkert Bazárt néztük meg, vala-
mint az MTVA Látogatóközpontban kialakított Rádió és Televízió 
Történeti Kiállítóhely érdekességeivel ismerkedtünk meg. 

Az elmúlt két évben sokat hallhattunk a médiákban a Várkert Ba-
zárról, így elhatároztuk, megnézzük a felújított, kiemelt műemléket, 
amely a világörökség része. Tíz órára megérkeztünk az Ybl Miklós tér-
re. Közösen indultunk el felfedezni a bazár rejtelmeit, megcsodálni 
szépségeit. A neoreneszánsz stílusban Ybl Miklós által tervezett Várba-
zárt 1875-től nyolc év alatt a tervező irányításával építették meg. Az 
építmény eredetileg kereskedelmi célokat szolgált, árkádsorai üzletek-
kel voltak tele. Kapott itt helyet festőiskola, valamit szobrász műte-
rem. A második világháborúban – Budapest ostroma során – súlyosan 
megrongálódott. A bezárás előtt több mint két évtizeden át az ifjúság 
szórakoztatását szolgálta, zenei rendezvényeknek, koncerteknek adott 
helyet.

A 2013-ban elkezdődött felújítás másfél év alatt fejeződött be, 8,9 
milliárd Ft-ba került, melynek 75%-a EU-támogatás volt. A közös 
séta során a Várkert Bazár kert szépségében gyönyörködtünk, majd 
egyénileg fedeztük fel az építményt és környezetét. 

A klubvezető Csáki Sándorné már előzetesen leszervezte, hogy 13 
órakor szigorú beléptetés után a Médiaszolgáltatás-támogató és Va-
gyonkezelő Alap (MTVA) III. kerületi Kunigunda útja 64. alatti Lá-
togatóközpontban fogadják a csoportot. 

A tágas folyosón berendezett „őskori” technikai kiállítás előtt a tv 
Maci és Süsü bábfigurái fogadtak bennünket. Visszarepülve az idő-
ben hat évtizedet a fülhallgatós rádiótól, a zeneszekrényig, majd a jól 
ismert Kékes és Duna televízióig, kamerák és adást rögzítő szerkezetek 
sokaságát láthattuk. Az időutazás folytatódott a vetítőteremben, ahol 
régi műsorokból pillanatképek jelentek meg sok ismert bemondót és 
műsort megidézve. 

A nosztalgiavetítés után egy működő sportstúdiót látogattunk meg, 
ahonnan az olimpiai közvetítéseket kommentálták.

Szakavatott kísérőnktől sok érdekes információt hallhattunk az élő 
adások folyamatáról, a stúdió működéséről.

A következő helyszín az MTVA jelmeztára volt, ahol őrzik sok ezer 
tv-műsor, tv-játék, sorozatok szereplőinek jelmezeit (ruha, kabát, 
sapka, cipő, kiegészítők stb.) A több tízezer jelmez csoportosítva van 
elhelyezve az óriási helyiségben, innen kölcsönzik ma is a műsorkészí-
téshez szükséges kellékeket. 

Utunk némi séta után egy külön álló épülethez vezetett, ahol be-
vonták az önkéntes jelentkezőket a műsorkészítési folyamat rejté-
lyes világába. A televízióstúdióban a Híradó készítésében a kamerát 
Hurubánné Erzsike kezelte, a stúdió asztalnál a hírolvasók szerepét 
Berényiné Erzsike és Harmatné Magdi a súgógép segítségével végezte, 
majd az időjárásjelentést Zsólyominé Marika kommentálta. Szereplé-
süket DVD-n rögzítették, melyet kézhez is kaptak.

Tartalmas napot együtt töltve szép élményekkel és ismeretekkel gaz-
dagodva tértünk haza.  Tóth Tibor

(folytatás a 17. oldalról)
F. I. Az utazást szinte mindig a téesz biztosította térítésmentesen, 

autóbusszal mentünk, amit Langó Jani bácsi vezetett. Kezdetben saját 
fellépő ruhánk volt: fekete nadrág, fehér ing, fekete mellény, a későb-
biekben már a tanács készíttette: volt bordó és kék mellényünk is.

Milyen volt a csoport közössége?
F. I. Remek csapat volt, megünnepeltük a névnapokat, születésna-

pokat. Elbúcsúztattak mielőtt 1988 februárjában bevonultam katoná-
nak, átköltötték a nótát: Állj be (Berci) Imre katonának. 

Gondolom, 40 év után nem hagyod abba a „páváskodást”?
Eszemben sincs, nagyon jól érzem magam a csapatban. Azt szeret-

ném, ha több citerás lenne a népdalkörben, szívesen segítenék a jelent-
kezőknek az alapok elsajátításában.

ÖRDÖG JÁNOS
Hogyan alakult a pávakör, ki szólt Rudi bácsinak?
Ö. J. 1976. november 16-án alakultunk meg. A Tanácstól jött egy 

kérés Bali Laci tolmácsolásában, hogy jó lenne, ha Fényszarun is meg-
alakulna egy népzenei együttes. Megválasztottuk Folyó Sándorné (Dá-
nyi Ica néni) személyében az első naplóvezetőt. Úgy emlékszem, hogy 
kezdetben 24 tagja volt a pávakörnek -14 nő és 10 férfi, fiú, köztük 
citerásokkal – később volt olyan időszak, hogy a 40 főt is meghalad-
tuk. 1998-tól Tanczikóné Magdika vette át a napló vezetését, majd 
Peöczné Gizikére hárult ez a feladat. 2009-ig szakmailag Keresztesi 
József tanár úr vezette a csoportot.

A citerások mind tudtak zenélni?
Ö. J. Tökéletesen. Ezek már idősebb emberek voltak, otthon tanultak 

meg citerázni a saját maguk, a család, a szomszédok szórakoztatására.
Volt-e olyan a pávakörben akivel szorosabb kapcsolatot ápolt?
Ö. J. Az unokabátyám Ézsiás Sándor, Bali Laci a szomszédom,
Túsor Jancsi, Kiss Imre, Dobos Imre bácsi, akinek a felesége is éne-

kelt a csoportban.

Hogyan zajlottak le akkoriban a saját szervezésű pávaköri találkozók?
Ö. J. Akkoriban azért rendesen talpalni kellett. Mentem a tanácshoz, 

el kellett adni belépőjegyeket, 
hogy összejöjjön a pénz. A té-
esz adta a disznót ingyen, amit 
én otthon dolgoztam fel, és a 
kész harapnivalót, sülteket vit-
tem a találkozóra, vacsorára.

Úgy tudom, hogy akkoriban 
is megbecsült csoport volt, jöt-
tek is az eredmények.

Ö. J. Igen, szép eredménye-
ket értünk el: a bronz minősí-
téstől az arany páva díjig min-
dent besöpörtünk.

Volt-e olyan fellépés, találko-
zó, amely most is gyakran az 
eszébe jut?

Ö. J. A gyöngyöspatai ven-
déglátás, hangulat, a fellépés 
utáni közös dalolás, mulato-
zás az mindig kiemelkedő volt. Ahhoz tudnám hasonlítani, ahogyan 
manapság Pásztón fogadnak, foglalkoznak velünk.

A fellépő ruhákra hogyan emlékszik vissza?
Ö. J. Kezdetben a férfiak még saját ruhájukban (fekete nadrág, fe-

hér ing, fekete mellény), a hölgyek apró mintás szoknyában és fehér 
blúzban – ami szintén a sajátjuk volt – léptek fel. Utána már jött a 
tanácstól a hozzájárulás a fellépő ruhákra.

Gondolom, továbbra is népdalköri tag marad?
Ö. J. Nincs szándékomban felhagyni vele, amíg menni birok, szere-

tem a társaságot, a közösséget. A cikkben szereplő archív fotókat
a Városi Értéktár bocsátotta rendelkezésünkre.

Csoportkép a Várkert Bazár bejáratánál. Fotó: Zsólyomi Jánosné

Balról jobbra: Tóth László, Dobák 
József, Ördög János, Bordás Ferenc, 

Deák Sándor
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Mozduljunk!

Őszi versenyek!

V. Nagykáta Kupa

Talán szokatlan a felszólító mód, de mozdulni sosem késő, még a tél 
közeledtével sem. Sőt! Ilyenkor ragadnak rajtunk az alattomos dekák 
és kilók, amik nagyon ragaszkodók. Ha csak annyi energiánk van, sé-
táljunk, ha tehetjük, tegyük ezt a közeli Mátrában, vagy használjuk ki 
a sportsátor adta lehetőségeket. Tudom jól persze, hogy a lehetőségek 
ennél szerencsére sokkal bővebbek, csak arra ne hivatkozzunk, hogy 
nincs időnk, mert az egészségünkre kell, hogy legyen. Nem szeretnék 
senkit sem unalmas intelmekkel traktálni, nézzük inkább mi történt 
a házunk táján.

Közelít a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság őszi szezonjának 
vége, és a kezdeti bealvás után a felnőtt csapat felzárkózott a hatodik 
helyre, ahonnan van tovább, hiszen a negyedik helyezett csak három 
pontra van. Az U-19-es és U-16-os bajnokság második csoportjában 
szereplő fiataljaink jelenleg harmadik helyen állnak. A bajnokság bő-
vebb értékelésére a következő lapszámban az elnök úr segítségével me-
gyünk bele, az első etap teljes ismeretében.

Hasonló a helyzet a női kézilabdacsapattal is. Azért annyit szeretnék 
elmondani, hogy a lányok lelkiismeretesen készülnek, de a merítési 
lehetőségeik sokkal nagyobbak. Láttam, hogy az edzéseken intenzív 
munka folyik, de a sérülések, a szűkös keret csodát nem tesz lehetővé. 
Mindezektől függetlenül a játékosok és az edző előtt is le a kalappal. 
Már csak néhány év és lesz elegendő játékos, mert a fiatalok létszáma, 
elszántsága nagyon komoly bizakodásra ad okot.

Idén a város csapata újra részt vett és teljesítette a zaliczyni 23 kilomé-
teres stafétát (képünkön). Fantasztikus élmény volt minden résztvevőnek 
akár első, akár sokadik alkalommal futott a lengyel nemzeti ünnepen.

El ne felejtsem! Elkezdődött a korcsolyázás is. Először kicsit döcögő-
sen, de remélem egyre többen élnek ezzel a remek lehetőséggel. Min-
den maradt a régiben. Az autóbusz negyed hétkor indul a Nagyisko-
lától és 500 forint ellenében oda-vissza viszi a korcsolyázni vágyókat. 
Aki egyénileg kíván jönni, nekik 7 órától 8 óráig szabad a jégfelület 
péntekenként.

Kérem minden sportbarát türelmét és megértését, a következő cikk-
ben egy kicsit mélyebbre ásunk, elemzünk és részletezünk, de addig is 
mozduljunk!

Matécsa László Csaba

Meghozták a kemény nyári edzések az eredményeket nagy-nagy 
örömünkre az őszi versenyszezonra. Először Háfra Tamás és Lukács 
Márton kezdték a szezont a szeptemberben megrendezett TEK gálán. 
Márton tisztes helytállással sajnos 
kikapott bírói döntéssel. Tamás 
szép küzdelemmel harmadik he-
lyezést ért el. Októberben került 
megrendezésre az Utánpótlás Ma-
gyar Bajnokság Budapesten. Ko-
vács Kristóf képviselte Jászfénysza-
rut a nagy megmérettetésen, ahol 
az elődöntőig menetelt. Sajnos ott 
kikapott, s így harmadik helyezést 
ért el. Ebben az évben még többen 
övvizsgát fognak tenni színes övre.

Nagyon szépen köszönjük a 
támogatást Jászfényszaru polgár-
mesterének és képviselő testüle-
tének, illetve a GAMESZ-vezető 
úrnak s nem utolsó sorban az iskola igazgatóasszonyának!

Senpai Fülöp Roland

2016. 10. 22-én Nagykátán rendezték meg az V. Nagykáta Kupát. 
Nyílt ifjúsági és felnőtt egyéni rapid sakkverseny volt. Felnőttek és 

gyerekek egyaránt indulhattak. Több mint 200 gyermek nevezett be 
a versenyre. Jászfényszaruról 9 sakkozó gyerek vett részt a sakkverse-
nyen. 7 partit játszottak, 2-szer 15 perceseket. 11 órakor kezdődött a 
verseny, és délután 15 órakor fejeződött be. Szellemileg és testileg is 
elfáradtak a sakkozóink, de ügyesen teljesítettek.

Rimóczi Dávid B korcsoportban 15. hely, Polatschek Dominik 
B korcsoportban 21. hely, Banya Norbert B korcsoportban 33. 
hely, Nyers Lili C korcsoportban 4. hely, Tóth Anna C korcsoport-
ban 6. hely, Balázs Léna C korcsoportban 7. hely, Polatschek Péter 
C korcsoportban 20. hely, Kovács Lilla D korcsoportban 1. hely, 
Nyers Dániel D korcsoportban 4. hely

Gratulálunk nekik. A versenyekre az önkormányzat támogatásával 
jutnak el a versenyzők. Köszönjük ezeket a lehetőségeket. Az edzőjük 
Muhari István. Kép és szöveg: Kovácsné Nagy Katalin

Utánpótlás Magyar Bajnokság dobogósai

Háfra Tamás
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Az évek óta tartó arany széria folytatódott. November 18-án este 
lépett színpadra az adácsi XX. Falusi Színjátszók Találkozóján a For-
tuna Együttes. A nemzetközi fesztiválon a 11 bemutatóból a Magyar 
Színjátékos Szövetség egyetlen produkciót díjazott arany minősítéssel: 
a fényszarui színjátszók Finito előadását, melyet Kovács Tímea rende-
zett. A neves szakmai zsűri külön megdicsérte Berzéné Magyar Krisz-
tina és Bordás Gyula alakítását. A lelkes szervezők, Szekeres János és 
neje, valamint az adácsi Veritas Színpad tagjai különdíjjal jutalmazták 
a visszajáró csoportokat, így a 13. alkalommal vendégszereplő Fortu-
nát is. Gratulálunk a társulatnak, amely tagjai legközelebb a december 
3-i Fogathajtó bálon lépnek fel kabaréjelenetekkel.  Katinka

November 5-én a budapesti Thália Tanoda ez évi vizsgaelőadását 
láthatták a színházat kedvelők Jászfényszarun. Molnár Ferenc: Liliom 
című darabjában a fényszarui Czibolya Zoltán is remekelt. Molnár 
Piroska művésznő az utóbbi idők egyik legjobb Liliom előadásának 
tartotta a fiatalok bemutatóját. Katinka · Fotó: Glonczi Rudolf

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete együtt működve Vágó Tibor üze-
meltetővel a Régi Kaszinó étterem és kávézó nagytermében az elmúlt 
évekhez hasonlóan december 28-án (szerdán) 17 órakor óévbúcsúz-
tatót tart.

A zenést est keretében a jó hangulatról Kóródi Anikó operaénekes, 
Pető Martin és Szalkári Réka művészpalánták gondoskodnak, mely-
nek költségét a FÉBE fedezi.

A 90 perces műsort követően a vacsora több fogásos hideg, meleg 
ételből áll, tetszés szerinti választással, korlátlan fogyasztással. 

Az est vacsora költsége egy pohár pezsgővel együtt 2500 Ft/fő, a 
további italfogyasztást mindenki rendelése szerint fizeti.

A kaszinói zenés estre, mint egy 100 főnek tudunk asztalnál helyet 
biztosítani. Jelentkezni a vacsora árának elővételben történő befizeté-
sével, asztalfoglalással december 1-től december 22-ig az étteremben 
a presszórészen folyamatosan lehet, a vidéki vendégeink helyfoglalá-
sában Tóth Tibor (+36/30/337-3336 mobil számon) szívesen közre-
működik.

Tóth Tibor

Városunkban november 16-án nagyszerű jelmezes műsort adott a 
háromtagú Holló együttes.

A rendező művelődési ház nagyterme megtelt gyerekekkel és vidám 
koncert hangulattal.

Fotó: Szabó László

Szépkorúak köszöntése

Fortuna aranya

liliom

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ ZENÉSEST a Régi Kaszinó étterem és kávézóban

Holló együttes

Októberben két szépkorút köszöntöttek városunkban. Sós Alajosné Surányi Viktória a 95. és Gergely István a 90. születésnapját ünnepelte.
Az oklevelet és a virágokat dr. Sándor Mátyás aljegyző és Szalainé Varga Erzsébet anyakönyvvezető adta át az ünnepelteknek.
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Rendőrségi hírek

Máté Péter 70 – születésnapi emlékkoncert

Házassági évfordulók

Tisztelt Olvasók!

Engedjék meg, hogy felhívjam figyelmüket az alábbi 
aktualitásokra.

A legutóbbi megjelenés óta eltelt időszakban több bűncselekmény is 
megvalósult városunkban. Két esetben szórakozóhelyekhez köthető, 
de családi vitát követően is történt súlyos kimenetelű esemény.

A Jászberényi Rendőrkapitányság csalás vétség elkövetése miatt el-
járást folytat egy városunkból elszármazott hölgy feljelentése alapján, 
akitől egy gyermekkori ismerőse – akivel 20 éve találkozott utoljára 
– kért kölcsön nagyobb összegű készpénzt. Az ügylettel kapcsolatban 
írásos szerződés is készült. Amikor az összeg visszaadása esedékessé 
vált, az adós nemhogy nem adta vissza a tartozást, meg is fenyegette 
a sértettet.

Kérem, mérlegeljék, hogy kinek, mit adnak kölcsön, legyenek egész-
ségesen bizalmatlanok a hirtelen előbukkanó, régen nem látott isme-
rősökkel szemben is!

Előfordulhat, hogy felhívják önöket telefonon, miszerint nyertek 
egy sorsoláson, de a nyeremény átvételét feltételhez kötik. Gyakran 
arra kérik az áldozatot, hogy megadott telefonszámokra bizonyos ösz-
szegeket töltsön fel! Ne dőljenek be az idegeneknek! Több hasonló 
csalás miatt nyomoz a rendőrség.

A szórakozóhelyek környékének visszatérő ellenőrzését továbbra is 
prioritásként kezeljük.

Kérjük, fokozottan figyeljenek közlekedésük során! Felhívjuk a 
figyelmet, hogy a tilos jelzésen való áthaladás, a záróvonalat átlépő 
előzés, tiltás ellenére való továbbhaladás kiemelt szabálysértésnek mi-
nősül. A szabályok betartását a közterületen üzemelő térfigyelő kame-
rarendszer adatainak elemzését felhasználva is ellenőrzi hatóságunk, és 
a dokumentáció birtokában hatósági eljárás indul a szabálysértőkkel 
szemben.

Az elmúlt hónapok során több esetben is intézkedett hatóságunk 
ittas járművezetőkkel szemben a városban.

Amennyiben ittasan ül volán 
mögé, számolnia kell azzal, 
hogy a helyszínen elveszik a 
vezetői engedélyét és gyorsí-
tott eljárás keretében vizsgálják a cselekményt, 
amelynek büntetési tételei igen szigorúak! 
Rendszeressé tettük az úgynevezett FINN 
MÓDSZERES ellenőrzés végrehajtását, ami-
kor az intézkedő rendőr kizárólag alkoholfo-
gyasztás ellenőrzését végzi a járművezetővel 
szemben, és negatív eredmény esetén befejezi 

az intézkedést. Az ellenőrzés 1 percet vesz igénybe jogkövető maga-
tartás esetén.

A járművek ellenőrzése során emelkedést tapasztalunk a forgalomból 
kivont járművek száma tekintetében. Kérem, a járműveik fenntartá-
sával kapcsolatos kötelezettségeiket vegyék komolyan, mert a kötelező 
felelősségbiztosítás, teljesítményadó meg nem fizetése esetén a hatóság 
kivonja a járművet a forgalomból. Amennyiben a forgalomból kivont 
járművel közlekednek, annak hatósági jelzéseit és a forgalmi engedé-
lyét a helyszínen bevonja az intézkedő, szabálysértési eljárás indul, to-
vábbá napokat vehet igénybe az ügyintézés, amíg a jármű ismételten 
használható lesz.

A téli időjárás beköszöntével járműveiket készítsék fel a megváltozott 
időjárási és útviszonyok adta körülményekre, és igyekezzenek látható 
módon közlekedni gyalogosan, kerékpárral is a balesetek elkerülése 
érdekében.

NE KOCKÁZTASSÁK SAJÁT VAGY MÁSOK TESTI ÉPSÉGÉT!
A FELELŐTLEN MAGATARTÁSI SZABÁLYOK SZIGORÚ 

FELELŐSSÉGREVONÁSSAL JÁRNAK!
Elérhetőségek: Tel: 112,

Rendőrőrs: +36-70/330-7626, Fax: 57/422-138
Terenyi Imre rendőrszázados

Rendőrőrs parancsnoka

A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre 2017. február 4-én (szombat) 
este 18 óra 30 perces indulással, különjárati autóbusszal a Budapest 
Kongresszusi Központba, a 20 óra 30 perckor kezdődő Máté Péter 
70 születésnapi emlékkoncertre szervez látogatást. 

A koncertre a belépőjegy 8.000 Ft/db és 1800 Ft/fő az utazási költ-
ség, összesen 9.800 Ft/fő összegbe kerül egy főnek a költsége.

Az est házigazdája: Kovács Áron műsorvezető. Díszvendégek: Máté 
Edit (Máté Péter özvegye) és családja.

Fellépnek: Malek Andrea, Gallusz Nikolett, Tabáni István, Solymos 
Antal, Kökény Attila, a Back II Black zenekar és a Bolyki Brothers 
acapella énekegyüttes.

Az est során felcsendülnek Máté Péter legismertebb és legkedveltebb 
slágerei.

Az esemény garantáltan felejthetetlen élményt ígér a közönség szá-
mára. Műsoridő: 2x60 perc

Az állandó zenekart kiegészíti egy 11 tagú szimfonikus zenekar, 4 
tagú fúvós szekció és 2 tagú vokál szekció is.

Zenekarvezető: Végh Balázs. A koncert művészeti vezetője: Havas 
Lajos.

Jelentkezés: Január 15-ig a belépőjegy egyidejű kifizetésével Tóth 
Tibornál a +36-30/337-3336 mobilszámon vagy napközben az 
57/660-800, este az 57/422-871 vonalas telefonon lehet. Tóth Tibor

Józsa Zoltán és neje, Bali Mária 2016. november 12-én ünnepelték
50. házassági évfordulójukat szeretett családjuk körében

Kompolti János és Kompolti Jánosné Etelka október 22-én ünnepelték 
50. házassági  évfordulójukat. Ebből az alkalomból köszönti őket

családjuk és minden kedves ismerős
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Emlékezünk

BERÉNYI PÁLNÉ
sz. BERZE ILONA

halálának 15. évfordulójára.
„A halál gyógyíthatatlan sebeket hagy maga után,

a szeretet emlékeket, amit senki nem vehet el tőlünk.”
Szerető családja

Emlékezés

HAJCSIK IMRE
halálának 1. évfordulójára.

„Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk,
Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk.

Az ész megérti, de a szív soha, 
hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol Ő van, oda.

Az élet múlik, de akit szeretünk,
arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.”

Szerető családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

BERZE IMRE
temetésén részt vettek, sírjára virágot hoztak,

fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

ÖRDÖGH SÁNDORNÉ
SZ. KAPALYAG ANNA

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

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Köszönetet mondunk mindazoknak

a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

NAGY GYULA
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,

virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.
„Lelked, remélem, békére talált, s Te már a mennyekből vigyázol miránk.

Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk. s örökkön-örökké emlékezünk rád.”
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek, akik

VARGA IMRE
temetésén megjelentek, sírjára virágot hoztak,

fájdalmunkban osztoztak.
Fia, Jóska és családja

Emlékezés

KISS ISTVÁN
halálának 15. évfordulójára és

KISS ISTVÁNNÉ
szül.: RIMÓCZI MÁRIA

halálának 10. évfordulójára.
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
Szerető fiatok és családja
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Konténeres sittszállítás
Rendelhető: +36-20/621-8848

Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István u. 10. ·  Tel.: 70/224-4179

Szemvizsgálat minden pénteken 14.30-tól (bejelentkezés alapján).

Rendel: Dr. SISKA IRÉN szemész szakorvos.
Bejelentkezés személyesen, vagy telefonon.

KARácSoNyI AKcIóK!
Komplett szemüveg akció: 12.990 ·  Keret akció: -30% kedvezmény

Multifokális lencsék már 16.000/db-tól
Ajándékutalványok -20% kedvezménnyel

vásárolhatók meg! 10.000 Ft-os utalvány 8.000 Ft-ért!
Lepje meg szeretteit karácsonyra szemüveg ajándékutalvánnyal!

Kellemes Karácsonyt és boldog új évet KívánunK

minden Kedves vásárlónKnaK!

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig

Nyitva tartás: H-P: 8-18, Szo.: 8-12
November 1 - március 31.: H-K,CS-P: 8-17, Sze: 8-14, Szo: 8-12

5126 Jászfényszaru Kozma út 15. 57/423-006
®A Purina  és a Checkerboard a Nestlé Purina PetCare vállalat védjegyei.

LELTÁR MIATT ZÁRVA: 2017. 01. 01 - 2017. 01. 09.
NYITÁS: 2017. 01. 10. – KEDD

®Purina  takarmányok w hobbiállat eledel
munkaruhák és kiegészítõk w gumicsizmák

zárak w kézi-és gépi w szerszámok
játékok w PB gáz

AJÁNDÉKUTALVÁNY

KAPHATÓ!

Rusai-Team Kft.

KARÁCSONYI
VEVÕNAP
2016. 12. 17. - SZOMBAT

EGYES TERMÉKEINKRE
10-30% kedvezmény
VENDÉGLÁTÁS
SZÁMOS ÉRTÉKES
NYEREMÉNY:
Fődíj–TABLET

ü

ü
ü

/Rusai-Team Kft.-Purina Takarmány és mezőgazdasági eszközök kereskedelme

FENYŐFA-VÁSÁR! Nordmann fenyő 5-10.000 
forint közötti áron eladó. Érdeklődni Sándor Sándornál, 
vagy Sándorné Tóth Évánál a 30/590-7978, 30/862-2309 
telefonszámon, vagy a Honvéd út 25. szám alatt lehet.

LUC- és EZÜSTFENYŐK ELADÓK!
Érdeklődni: Kossuth Lajos út 77. 
Tel.: +36-30/713-6988 (Karizsné)

Anyakönyvi hírek – október
SZÜLETTEK: Esteve Dávid (Török Ágnes), Gregus Viktória (Cser-

háti Nikolett), Miskolci Péter (Szlávik Mária).

A szeptemberi anyakönyvi hírekben közölt kisbaba teljes neve:
Sziráki Szonja Lia.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Ritczl Tibor és Trangucz Nikolet-
ta, Kiss Dávid és Simon-Kiss Judit.

ELHUNYTAK: Berze Imre (87), Nagy Gyula (68), Sulyok Zoltán-
né Bódis Kornélia (63).

Az anyakönyvi rovatban közölt adatok tájékoztató jellegűek.
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ProgramajánlóBüszkeségeink: Horváth Áron
továbbjutott – Szavazzon Ön is! December:

3. 14:00 Igazgatók emléktáblájának avatása a Nagyiskolában 
3. 15:00 Penczner Pál-érem bemutatója és Penczner Pál
  gyűjteményes kiállítása a Régi Kaszinó étteremben
3. 17:00 Adventi szentmise és gyertyagyújtás a templomban
  és a templomkertben
3. 19:00 Fogathajtó bál a művelődési házban
4. 8:00 Mikulás-ünnepség a templomban 
4. 10:00 Játszóház a művelődési házban
5. 11:00 Kis Hableány – Mikulás-napi ajándék színházi előadás
  a gyermekeknek a művelődési házban
5. 17:00 A Zöldségtermesztő Kutatóintézet előadása
  a művelődési házban
5. 16:00 Nosztalgia filmvetítés a Városi Értéktárban
7. 16:00 Tárogató népzenei koncert a Jász Múzeumban
  – buszindulás 
9. 17:00 Gondolatolvasó kör a könyvtárban
10. 16:00 Városi karácsonyi ünnepség, idősek karácsonya
  a művelődési házban
10. 17:00 Adventi szentmise és gyertyagyújtás a templomban
  és a templomkertben
12-14. 17:00  Adventi lelkigyakorlat
14. 10:30 Karácsonyi jeges kaland – ingyenes bábelőadás
  ovisoknak a művelődési házban
17. 17:00 Adventi szentmise és gyertyagyújtás a templomban
  és a templomkertben
18. 15:00 Adventi kávéház
19. 16:00 Nosztalgia filmvetítés a Városi Értéktárban
21.  Lelki nap az iskolában
24. 23:00 Pásztorjáték és karácsonyi gondolatok a templomban
24. 24:00 Éjféli szentmise a templomban
25. 11:00 Karácsonyi ünnepi szentmise a templomban
26. 8:00 Ünnepi szentmise a templomban
  Karácsonyi dallamok a Golf együttes előadásában
28. 17:00 Óévbúcsúztató a Régi Kaszinó étteremben
31. 18:00 Hálaadás a templomban

Időszaki kiállítások
· Tulipánvarázs – Erdélyi Anikó rajzai a művelődési házban
· Penczner Pál gyűjteményes kiállítása a Régi Kaszinó étteremben
· Oktatási dokumentumok, képek kiállítása
 a Régi Kaszinó étterem kávézójában

Állandó kiállítások
· Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház) 
· Jézus és a 12 apostol – Penczner Pál grafikái
 a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Időszalag – Sisa József tűzzománca a Városháza dísztermében

Bővebb információ a www.jaszfenyszaru.hu honlapon és a facebookon.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

A Felszállott a páva televíziós tehetségkutató verseny elődöntőjé-
ben november 4-én nagyszerűen szerepelt az Iglice Gyermeknéptánc 
Együttes Jászfényszaruról. Az ország legjobb 12 néptánc csoportja kö-
zött tartják számon őket. Népes szurkolótábor kísérte őket az MTV 
székházába, ahol igyekeztünk hangot is adni tetszésünknek. 

November 18-án Horváth Áron – Unger Balázs tanítványa, művé-
szeti iskolánk tanulója – kápráztatta el az országot virtuóz cimbalom-
játékával. Maximális pontszámmal jutott tovább a középdöntőbe. In-
nentől már szavazni is lehet rá! Kérjük, figyeljék a médiákban, melyik 
középdöntőben szerepel majd, és segítsék továbbjutását szavazataikkal! 

Katinka

2017. január 21. szombat 17 óra. Petőfi Sándor M. Ház és K. Jászfényszaru. 
Jegyek 2000, 2500 és 3000 forintos áron válthatók

a közönségszervezőknél és az intézményben.
Értékes karácsonyi ajándék a családnak! Már most gondoskodjon jó helyéről!

A kis hAbleány
gyermekszínházi előadás

a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
mikulási ajándéka

2016. december 5-én (hétfőn), 11 órától
a művelődési ház nagytermében.

A belépés díjtAlAn 
Jászfényszaru Város Önkormányzata

támogatásának jóvoltából

Emlékeztető
2016. december 3-án 14 óra Igazgatók táblájának avatására 

Nagyiskola – Szabadság út 32., 15 óra Régi Kaszinó étterem – 
Dózsa Gy. út 1. A Penczner Pál születésének centenáriuma alkal-
mából tartandó ünnepségre a rendező szervek szeretettel várják 
az érdeklődőket.


