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III. Liliom bál

A XXIV. Jász Világtalálkozón
Jászfényszaru életét
fotókiállítással szeretnénk bemutatni, amelyhez

FÉNYKÉPEK FELAJÁNLÁSÁT VÁRJUK
Aki rendelkezik olyan régi fényképpel,
amely családokról, általuk ismert emberekről,
rendezvényekről, épületekről, városrészről, közösségekről,
egy-egy jellegzetes viseletről, foglalkozásról készült vagy
bármely más ok miatt gazdagíthatja a kiállítást, kérjük

JUTTASSA EL
a Polgármesteri Hivatal Titkárságára
A felajánlott fotóhoz kapcsolódó
történeteket, adatokat is várjuk.
A fényképekről másolatot készítünk
és az eredeti fotót visszajuttatjuk a felajánlónak.
köszönettel
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

2018. január 20-án tartotta a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és
AMI jótékonysági bálját, a Szent Margit szimbólumáról elnevezett és
tiszteletére rendezett III. Liliom bált. A rendezvényt iskolánk mintegy
180 diákjának az egyházközségi és városi énekkarral, valamint Jáger
János és barátainak zenekarával együtt előadott éneke nyitotta, majd
változatos produkciókkal folytatódott a műsor, melynek utolsó számaként a tantestület köszöntötte énekkel a jenlévőket.
Kotánné Kovács Tímea · Fotó: Karizs Evelin

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

Kedves Embertársunk!
Szeretettel várjuk Önt is legközelebbi véradásunkra
2018. február 8-án, csütörtökön 13 órától
az Orvosi Rendelőben.
Kedves Véradóink!
Ezután már nem megy névre szóló meghívó, csak az újságból
és a kihelyezett plakátokról értesülhetnek a mindenkor véradás
időpontjáról. Megértésüket előre is köszönöm!
Kővágó Jánosné, a Városi Vöröskereszt titkára

ÖNKORMÁNYZATUNK ÖSSZEHÍVTA
A KÖZMEGHALLGATÁST 2018. FEBRUÁR 21. 16 ÓRÁRA,
AHOL BE KÍVÁNJUK MUTATNI AZ EZ ÉVI TERVEKET.
SZERETETTEL VÁRJUK A LAKOSSÁGOT
EZEN A FÓRUMON, MELYET
A VÁROSHÁZA DÍSZTERMÉBEN FOGUNK MEGTARTANI.
A közmeghallgatás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény szerint:
„54. § A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett
közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt
szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot
tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson
vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.”
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2018. 01. 22.
Jászfényszaru Város Önkormányzata

Sajtóközlemény
Jászfényszaru zöld város projekt – zöldterületek felújítása, sétány kialakítása,
Kereskedelmi Szolgáltató INformációs Pont kialakítását célzó projekt zárása
Jászfényszaru Város Önkormányzata „Jászfényszaru főúti- és a kapcsolódó zöldterületeinek rehabilitációja a település lakosságának megtartása, a fenntartható fejlődésnek, és a közterületek környezettudatos család- és klímabarát megújítása jegyében – 1. ütem” címen és TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00017
azonosító számon pályázatot nyert. A projekt keretében a városközponti közterületi zöldítést folytattuk,
sétányt alakítottunk ki, járdát újítottunk fel, funkcióbővítő helyreállítással leromlott állapotú önkormányzati ingatlanból humán szolgáltató pontot hoztunk létre.
A pályázaton elnyert támogatás egy részéből a város közterületeit megújítottuk, valamint a Szentcsalád tér 3.
szám alatt lévő régi Plébánia épületet felújítottuk és bővítettük. A kivitelezőket közbeszerzési eljárásokon választottuk ki.
Az alábbi közterületeken történtek beavatkozások:
Trianon emlékműnél:
• „JÁSZFÉNYSZARU” feliratot helyeztünk el,
• automata öntözőrendszert építettünk,
• növénytelepítés és füvesítés valósult meg tereprendezéssel,
• kamerarendszert építettünk (projekten kívüli beruházás)
Orion u. – Szabadság u. sarok:
• parkosítás történt tereprendezéssel,
• 18 db emléktáblát helyeztünk el címeres plakettel,
• 18 db díszfát ültettünk,
• cserjék, rózsák ültetése a tervek szerint történtek,
• utcabútorokat helyeztünk el a területen,
• automata öntözőrendszert építettünk.
Nagyiskolánál:
• parkosítás, tereprendezés, vízelvezetés rendezése
valósult meg,
• térburkolatot alakítottunk ki, utcabútorokat helyeztünk el,
• cserjéket telepítettünk a tervek szerint,
A Kereskedelmi Szolgáltató és Információs Pont épülete
• automata öntözőrendszer kiépítése is elkészült,
az utca felől...
Szabadság út mindkét oldala
(Nagyiskolától Kisiskoláig):
• útmenti ágyásokban automata öntözőrendszert
építettünk ki,
• cserjék, rózsák telepítése megtörtént,
• fákat ültettünk, füvesítettünk a tervek szerint,
• korlátot helyeztünk el a Kisiskola épülete előtt.
Bajcsy Zsilinszky utca (Gondozási Központ előtt):
• utcai ágyásokban az automataöntözést kiépítettük,
• cserjéket telepítettünk.
Rózsa sétány (vásártér felé vezető út mellett):
• sétáló út kiépítése történt térburkolat elhelyezéssel,
• rózsakapuk, padok, szemétgyűjtők kerültek kihelyezésre,
• rózsák, fák és cserjék telepítése valósult meg,
• automata öntözőrendszer telepítése is megvalósult.
...és az udvar felől
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A Szabadság út mentén több mint ezer méter térburkolatú járda
építése is elkészült, forgalomba helyezési eljárása folyamatban van.
A járdaépítést és a zöldterületek kivitelezését a ZÖFE Kft.
(1119 Budapest Thán K. u. 3-5. sz.) végezte.
A Szentcsalád tér 3. szám alatti ingatlanon lévő régi Plébánia épület
felújítása is befejeződött. Az épület teljes tetőszerkezete megújult, újravakolták az épület falazatait, mindenhol megtörtént a teljes burkolatcsere,
valamint a nyílászárók is kicserélésre kerültek. Kialakításra került női és
férfi illemhely is mozgáskorlátozott fogadására is képes funkcióval. Az épület
fűtési és elektromos rendszere újjáépítésre került, valamint megújuló energia felhasználáshoz napelemeket szereltek fel.
Az épületben a szolgáltató és információs pont részére kialakításra került egy iroda, a kereskedelmi és szolgáltató funkcióra pedig bemutató tér, valamint fedett piac. Az épület bebútorozása is megtörtént, mely során egy
információs pult, asztalok, szekrények, székek és szőnyegek kerültek beszerzésre.
Az udvari részen térburkolat elhelyezése is megvalósult.
Az épület kivitelezését a BÉDARÉ HUNGARY Kft. ((1063 Budapest, Szinyei Merse P. u.10.) végezte. Az épület
használatbavételi engedélyét megkaptuk, folyamatban van a funkciók betelepítése.
A projekt keretein belül folyó kivitelezési munkálatokat
folyamatosan műszaki ellenőr kontrollálta.
Úgynevezett „szoft elemek” is betervezésre kerültek a
projektbe. Egyrészt helyi társadalmi akciók megvalósítása, közösségi munka keretében hulladékgyűjtést és
növényültetést valósítottunk meg 2017 szeptemberében és novemberében, másrészt folyamatban van a
Jászfényszaru Közbiztonsági Koncepció és Bűnmegelőzési Stratégia elkészítése, melynek tájékoztató lakossági fóruma 2018. február 21-én lesz.

Rózsasétány a Plébánia épülete mögött

A projekt fizikai munkálatai 2017 augusztusában
kezdőtek, és 2017 decemberében be is fejeződtek,
jelenleg a Jászfényszaru Közbiztonsági Koncepció és
Bűnmegelőzési Stratégia illetékes szervek, szervetek
általi minősítése van folyamatban, mely véglegesítésével a projekt lezárul, s 2018. március 31-ig benyújtásra kerülnek a záráshoz szükséges dokumentumok,
kifizetési kérelmek.
A projekt eseményei, a kivitelezés munkálatainak képei, egyéb dokumentumai Jászfényszaru honlapjáról,
vagy egyből a www.jaszfenyszaru.hu/projekt honlapról
elérhetőek.
Jászfényszaru, 2018. 01. 22.
FOTÓK: Buzás Lajos, Bőti Szilvia

A Szabadság úti fejlesztés egyik eleme

Urbán Csaba
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
Projektiroda munkatársa

Álláshirdetés Kozmetikai gyártó munkakör betöltésére:
Adrienne Feller kozmetikai cég gyártó munkatársat keres
jászfényszarui központjába.

Álláshirdetés Operátori munkakör betöltésére :
Adrienne Feller kozmetikai cég töltő, csomagoló, anyagmozgató munkatársat keres jászfényszarui központjába.

Feladat: keverő berendezések kezelése, alapanyagok kimérése,
gyártással kapcsolatos dokumentációk kitöltése.
Elvárások: minimum középfokú végzettség és műszaki beállítottság,
koordináló képesség, precíz munkavégzés.
Előnyt jelent: gyógyszer-, élelmiszer-, vagy vegyipari végzettség, tapasztalat.

Feladat: Félautomata töltő, kupakoló és címkéző gépek kezelése
és tisztítása. Gyártással kapcsolatos teendők ellátása.
Elvárások: középfokú végzettség, precíz munkavégzés,
együttműködő képesség, műszaki beállítottság.
Előnyt jelent: targonca jogosítvány.

Önéletrajzot a gyartas@panarom.hu e-mail címre várjuk!
Érdeklődni a +36-30/185-0287 telefonszámon lehet.

Önéletrajzot a gyartas@panarom.hu e-mail címre várjuk!
Érdeklődni a +36-30/185-0287 telefonszámon lehet.
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2017. november 29-én és december 13-án
megtartott ülésein hozott döntéseikről az alábbiakban nyújtok
összefoglalót az érdeklődő olvasóknak.
2017. november 29.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján döntöttek:
· a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00075 azonosító számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a napelem tervezés és építés közbeszerzéséhez ajánlattevők
kijelöléséről;
· a „Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban – kerékpárút
építése Jászfényszarun a munkába járás megkönnyítése érdekében” pályázat közbeszerzési eljárásához az ajánlattételi felhívás
elfogadásáról és az ajánlattételre a vállalkozások kijelöléséről;
· a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017 azonosító számú, „Jászfényszaru főúti- és kapcsolódó zöldterületeinek rehabilitációja a település lakosságának megtartása, a fenntartható fejlődésnek, és a
közterületek környezettudatos család- és klímabarát megújítása
jegyében – 1. ütem” (Zöld Város) című pályázat keretében az eszközbeszerzéséhez ajánlattevők kijelöléséröl;
· az új kilenccsoportos óvoda játszóudvarán 342.2 m2 ütéscsillapító
gumiburkolat készítésére kivitelező kiválasztásáról, mely alapján
a beérkezett ajánlatok alapján a Bene Verto Trade Kft. ajánlatát
fogadta el bruttó 6.149.505 Ft összegben, egyben felhatalmazták
a polgármestert a szerződés megkötésére.
A testület elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetés I-III.
negyedéves gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót.
Rendeletet alkottak a Jászfényszaru Város Önkormányzata
2017. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló
2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(20/2017. (XI. 30.) ÖR)
Elfogadták Jászfényszaru Város
Önkormányzatának 2018. évi
várható pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót, valamint Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármesternek a
2010-2017. időszakban pályázati
forrásokból megvalósult fejlesztésekről szóló tájékoztatóját.
Rendeletet hoztak a JászfényDr. Voller Erika jegyző
szarui Közös Önkormányzati
Hivatallal köztisztviselői jogviszonyban állók illetményével kapcsolatos szabályokról. (21/2017.
(XI. 30.) ÖR)
Megállapították a polgármester illetményének és költségtérítésének
mértékét, valamint a polgármester 2017. év II. felében végzett kimagasló munkáját jutalom jóváhagyásával ismerték el. Módosították a
lektori tevékenység díjazásának mértékét.
Jóváhagyták az önkormányzat intézményeinek igazgatói részére jutalom kifizetési előirányzatát keret jelleggel.
Döntöttek tanácsadó, szakértő alkalmazásának meghosszabbításáról,
valamint a helyi gazdasági és társadalmi igényeket szolgáló humánerőforrás fejlesztés feladatainak koordinálásával megbízott tovább foglalkoztatásáról és a forrás biztosításáról.
Meghatározták a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2018. évi teljesítmény-követelményeinek alapját képező
kiemelt célokat.
Biztosították a közfoglalkoztatottak 2017. évi természetbeni juttatásához szükséges előirányzatot.
Jóváhagyták a karácsonyi ajándékcsomagok megvásárlásához, továbbá a Mikulás városnéző kisvonat biztosításához a fedezetet a 2017. évi
költségvetés terhére.
Döntöttek a Jászberényi Műjégpálya használatba vételéről, mely szerint heti egy alkalommal, pénteken 19 és 20 óra között ingyenesen
biztosítja Jászfényszaru lakosainak a Jászberényi Műjégpálya használa-

tát annak 2017. november 17. és 2018. március 2. közötti működési
időszakában, de legfeljebb 400.000 Ft +áfa teljes szolgáltatási díj ös�szegig, továbbá a műjégpálya használathoz igénybe vett busz költséginek fedezésére keret jelleggel 240.000 Ft +áfa összeget biztosítottak a
költségvetésből.
Határoztak a „Mezőgazdasági ráépülő startmunka az önfenntartás
erősítéséért” című, 2017. évi kistérségi startmunka mintaprogramban
keletkezett bevételek program keretében történő felhasználásának
engedélyezéséről, mely szerint a 2017. október 31-ig keletkező nettó
1.862.026 Ft árbevétel mezőgazdasági mintaprogram keretében történő felhasználását engedélyezték.
Jászfényszaru Város Önkormányzata döntött a TOP-3.1.1-15JN1-2016-00027 számú, „Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban - kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás megkön�nyítése érdekében” című projekt keretében környezeti állapotfelmérés
elkészítéséhez nyertes ajánlattevő kijelöléséről, és a szerződéskötésről
szóló tájékoztatást elfogadta. A feladat végrehajtására a 2017. évi költségvetéséből 1.130.000 Ft-ot biztosított.
Marketing eszközök beszerzésére 1.100 000 Ft keretösszeget hagytak
jóvá a 2017. évi költségvetés terhére.
Rendeletet alkottak az építményadóról szóló 19/2003.(XII. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról (22/2017. (XI. 30.) ÖR),
valamint a helyi iparűzési adóról szóló 25/2015. (XII. 01.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről, és új rendelet alkotásáról
(23/2017. (XI. 30.) ÖR).
Módosították a Jászfényszaru Város Gondozási Központja Szakmai
Programját és Szervezeti és Működési Szabályzatát.
A képviselő-testület a Mozgásterápiai Metodikai Központ létrehozásához szükséges első vizsgálati költségekhez, eszközszükséglethez egyszeri, 2.932.000 Ft összegű előirányzatot hagyott jóvá.
Az „Idősek Karácsonya” elnevezésű rendezvényhez kapcsolódó teljes költségek megfizetéséhez 1.180.000 Ft-ot, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek egyszeri támogatására
303.000 Ft-ot, összesen 1.483.000 Ft összeget keret jelleggel hagytak
jóvá, melyet a 2017. évi költségvetésében biztosítottak.
A testület elfogadta Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. évi munkatervét.
Jóváhagyták a Jászfényszaru, Szentcsalád tér 3. szám (Kereskedelmi
Információs Pont) pótmunkáira és többletmunkáira benyújtott ajánlatot, és a Bédaré Hungary Kft. által elvégzendő pótmunkákra bruttó
2.861.429 Ft-ot, többletmunkákra bruttó 797.881 Ft-ot biztosítottak
a 2017. évi költségvetésben.
Zárt ülésen:
Az önkormányzat tulajdonában álló mezőgazdasági hasznosítású
ingatlanokra kötött, lejáró haszonbérleti szerződések 1 év időtartammal, egyebekben változatlan tartalommal történő meghosszabbításairól döntöttek, és felhatalmazták a polgármestert a módosító okiratok
megkötésére.
A Jászfényszaru külterület 083/33. hrsz. ingatlan haszonbérleti jogára pályázati felhívást tett közzé. A képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval a haszonbérleti
szerződés megkötésére.
Meghosszabbították egy önkormányzati tulajdonú bérlakás lakásbérleti jogviszonyát.
Döntöttek az Ifjúság úttal párhuzamos 081/1. 081/3. 081/4-08/20,
081/29-081/33. hrsz-ú ingatlanok erdősáv kialakítása céljából történő
vételi szándékáról, és felhatalmazták a polgármestert a tulajdonosokkal történő egyeztetések megtételére, az ingatlanok 100 Ft/m2 áron
történő megvásárlására, melyhez 30.119.200 Ft keretösszeget biztosítottak.
Jászfényszaru Város Önkormányzata meghatározta az Ipari Parkban
lévő területek vételárát. Elidegenítés esetén alkalmazni szükséges Jászfényszaru Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 10/2013. (IV. 04.) ÖR 19. § (1) bekezdésében foglaltakat. A testület felhatalmazta a polgármestert a szükséges tárgyalások lefolytatására.
(folytatás az 5. oldalon)

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2018/1

5

Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 4. oldalról)
A képviselő-testület több felajánlott ingatlan tekintetében hozott
döntést, mely szerint megvizsgálja az ingatlanok megvásárlásának lehetőségét. Ennek érdekében felhatalmazták a polgármestert értékbecslés elvégeztetésére, majd az áralku lefolytatására.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete által szervezett Területi Príma Gála keretein
belül átadandó Területi Príma Díjra történő felterjesztésről.
A biztonságos betegellátás érdekében 600.000 Ft támogatást hagyott
jóvá az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit KFT. részére orvosi ügyelet támogatása céljából.
2017. december 13.
A testület határozatokat hozott a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. székhelyének
áthelyezéséről, telephelyeinek törléséről, fióktelepeiről, továbbá új telephelyeiről.

Az „Utánunk a közösség – Komplex telep-program Fényszarun” elnevezésű, TÁMOP- 5.3.6-11/1-2012-0062 számú projekt keretében
kialakított TEAHÁZ 2018. évi programjának elfogadásával egyidejűleg a „TEAHÁZ” 2018. évi működéséhez a 2018. évi költségvetésének terhére 2.570.320 Ft forrást biztosítottak, amelyből 2.020.320 Ft
megbízási díjra és annak járulékaira, 550.000 Ft a programok közvetlen költségeire fordíthatók.
Támogatták a pályázat benyújtását a 2017/2018. évi téli közfoglalkoztatási program megvalósítására a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályhoz.
A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy a kérelem benyújtásáról, sikeres pályázás esetén a program végrehajtásáról gondoskodjék.
Elfogadták a közbiztonság növelése érdekében a térfigyelő kamerarendszer állagmegőrzésére, ELMÜ-ÉMÁSZ engedélyek aktualizálására, áramvételi helyek felújítására, hálózatbővítésére, kameraszám
bővítésére a 2017. évi költségvetésében elkülönített 8 millió Ft-os keretösszegen túl további bruttó 4.720.000 Ft elkülönítését.
Módosították a munkahelyteremtés támogatásáról szóló 19/2015.
(IX. 22.) önkormányzati rendeletet. (24/2017. (XII. 14.) ÖR)
A TOP-1.4.1-15-JN1-2016-0028 azonosító számú „Háromcsoportos bölcsőde építése Jászfényszarun” kivitelezéséhez tervezői művezetői feladatok ellátására felkérte a Barakk Kft-t a kivitelezés teljes
időtartamára, de maximum 20 alkalommal, 40.000Ft/alkalom díjazás ellenében, és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására,
melyhez maximum 800.000 Ft keretösszeget biztosítottak.
Megállapították a jászfényszarui lakosok vasárnapi fogorvosi ügyeleti
ellátásának díjazását, melyet az IST-DENT Egészségügyi Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság biztosít Hatvanban.
Elfogadták a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
ellenőrzési tervét.
Támogatták a közalkalmazottak, köztisztviselők juttatásaként meghatározott céltartalék felhasználására vonatkozó előterjesztést.
Megtárgyalták a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. tevékenységéről
szóló tájékoztatót.
Jóváhagyták Jászfényszaru Város településképi Arculati kézikönyvét, és módosították a településkép védelméről szóló rendeletet.
(25/2017. (XII. 14.) ÖR)
Támogatták a Fényszaruiak Baráti Egyesülete könyvkiadását.
Határozatot hoztak a 041/5. helyrajzi számú ingatlan villamos energia ellátásának csatlakozási díjáról, melyre a költségvetésben bruttó
1.173.480 Ft összeget biztosítottak, valamint a 486/2014. (IX. 03.)
határozat hatályon kívüli helyezéséről és a 090/5 helyrajzi számú ingatlan villamos energia ellátása csatlakozási díjának visszafizetéséről.
Dr. Voller Erika
jegyző

Magán fogászati ügyelet

Jóváhagyták az ÉAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0002 jelű „Szociális
városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért”
című projekt keretében épített Szabadidőpark és Közösségi Ház 2018.
évi üzemeltetéséhez, a fenntartási kötelezettség teljesítéséhez szükséges
források biztosítáról.
Támogatták a 2018-es startmunka program támogatásához pályázat
benyújtását, a 2018. évi mezőgazdasági startmunka program megvalósítására 31 fő létszámmal, melyhez a pályázati önerőhöz keret jelleggel
400.000 Ft-ot biztosítottak a 2018. évi költségvetés terhére.
Elfogadták a Jászfényszaru Város Önkormányzata az ÉAOP-5.1.1/
A-09-2f-2011-0002 azonosítószámú, „Szociális városrehabilitáció és
lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért” című projekt keretében
épített Szabadidőpark és Közösségi Ház 2018. évi üzemeltetésére, őrzésére 4 fő foglalkoztatásához 7.071.120 Ft biztosítását a város 2018.
évi költségvetése terhére.

Vasárnapi magán fogászati ügyelet, teljes körű fogászati ellátással.
Rendelési idő: vasárnap 9-13 óráig
Bejelentkezés: Ist-Dent Kft. Hatvan, Boldogi út 3.
(a vasútállomás épületében)
Dr. Istók László +36-30/754-0366

Anyakönyvi hírek – 2017 december
SZÜLETTEK: Kátai Gergő Bence (Kátai Martina), Molnár Vince (Demeter Beatrix), Rafael Alvaró Farkas (Peigelbeck Olga), Rékasi
Viktor János (Szénási Matild), Urbán Aisa (Hareche Fatima Zohra),
Varga Renátó Alex (Nagy Mária).
Házasságot kötöttek: Nemes Zsolt Károly és Berki Edina Edit.
ELHUNYTAK: Berényi Pálné Réz Sarolta (88), Jakus László (67).
Az adatok tájékoztató jellegűek.
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2018. 01. 19.
Jászfényszaru Város Önkormányzata

Sajtóközlemény
Megkezdődtek az új 3 csoportos Bölcsőde kivitelezési munkálatai
Értesítjük a tisztelt lakosságot, valamint a tisztelt érdekelteket, hogy Jászfényszaru Város Önkormányzata „Háromcsoportos bölcsőde építése Jászfényszarun” című és TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 azonosító
számú pályázata keretében a Jászfényszaru, Kossuth Lajos u. 2. szám alatti 478.hrsz-ú ingatlanon, a
kivitelezési munkálatok 2017. 11. 24-én a munkaterület átadásával megkezdődtek.
A kivitelezést a közbeszerzési eljárás során nyertes Szilasi és Társa Kft. (5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út.13/a)
végzi. A kivitelezést vezető személy a Szilasi Kft. részéről Kajnak Jenő építésvezető, a műszaki ellenőr Hornyák
János, a tervezői művezető Horváth Balázs a tervező Barakk Kft. részéről, az önkormányzat részéről a projekt
vezetője Kiss Katalin Főépítészi Iroda irodavezető.
A projekt keretében egy új háromcsoportos bölcsődét hozunk létre, összesen 32 kisgyermek részére, az új óvoda
szomszédságában. A megvalósítást követően szeretettel várjuk ide is a kis lakókat és bízunk benne, hogy gyermekek és a szülők legnagyobb megelégedésére hozzuk létre az új intézményt. A beruházás építési engedélyköteles volt, az engedély ill. a szükséges tervek rendelkezésre állnak, azokat a Barakk Kft. készítette.
Az épület alaprajzi elrendezését tekintve két funkcionálisan elkülönülő épületszárnyból fog állni.
Az utcával párhuzamos épületszárnyban találhatóak az üzemeltetéshez kapcsolódó helyiségek, míg az utcára merőleges, a telekbe benyúló épületszárnyban a gyermekek foglalkoztatásához szükséges helyiségek.
Megérkezve az épületbe egy előtérbe lépünk, innen nyílnak
a szülői-, akadálymentes- és esetleges vendég gyermekek
mosdói. Az épület utcával párhuzamos szárnyában találjuk
az intézményvezetői, valamint gondozónői szobákat, valamint a hozzájuk kapcsolódó teakonyhát, öltözőket, mosdókat
és irattárat. Ennek a szárnynak a folytatásában, találhatóak
az épület fenntartásáért felelős helyiségek, a főzőkonyha,
a mosoda, valamint a külső bejáratú gépészeti helyiség. A
főzőkonyha kizárólag a bölcsődei étkeztetést fogja ellátni.
Az épület másik épületszárnyába kerültek a gyermekek gondozására fenntartott helyiségek, ahol három játszószoba kerül kialakításra, melyekben max. 32 gyermek gondozása történhet. Mindegyik játszószobához kapcsolódik egy-egy gyermekmosdó és játéktároló. A játszószobák
mindegyikéhez kapcsolódik részben fedett, mobil árnyékolóval ellátott terasz, melyekkel közvetlen kapcsolatban
áll a játszóudvar, ahol természetesen már a tervezés során nagy gondot fordítottunk a meglévő öreg gesztenyefa
megtartására. (Egyenlőre nem áruljuk el, hogy miként, de a gesztenyefának később fontos szerepet szánunk.)
Az udvarhoz kapcsolódóan az épülettel egységben került kialakításra egy kerti játéktároló, valamint egy kerti
gyermekmosdó.
Arra is természetesen gondot fordítottunk, hogy az előírt számú parkolóhelyeket kialakítsuk, nem terhelve tovább a meglévő intézmények parkolóit az új intézménnyel.
A pályázat kapcsán eszközbeszerzés is megvalósul, melynek során közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódó
bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai berendezések; udvari játékok; utcabútorok; játéktároló), továbbá eszközök (pl.: konyhai eszközök; fejlesztő eszközök) beszerzése valósul meg.
A szerződés szerinti kivitelezés befejezése 2018.augusztus 31.
Az építési munkálatok alatt kérjük a lakosság szíves türelmét és megértését annak érdekében, hogy az új bölcsődével az új óvodához hasonló színvonalú új intézmény jöhessen létre a városban, a gyermekek és természetesen a szülők legnagyobb örömére.
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
Főépítészi és Projektiroda
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A Gondozási Központ életéről, működéséről – V. rész
A gondozók munkája
Tisztelt Olvasók!
Jászfényszaru Város Gondozási Központjának életéről szóló sorozatunk következő cikke a gondozók munkáját kívánja bemutatni.
Az intézmény teljes ellátást biztosít lakóinak a nap 24 órájában. Az
itt lakók koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt folyamatos gondoskodást, felügyeletet, ápolást igényelnek. Ezt a fizikailag és
lelkileg sem könnyű munkát végzik az intézményben dolgozó szakemberek. Felnőtt szakápolók, ápolók, szociális gondozók, főnővér, mentálhigiénés asszisztens, valamint szociális segítők. A szakmai létszám
maximálisan megfelel a törvényben meghatározottnak. Igyekszünk
olyan dolgozókat alkalmazni, akik megbízhatóságuk mellett nagy
szakmai tapasztalattal, nagyfokú szociális érzékenységgel, empátiával,
nyitottsággal, pozitív kisugárzással rendelkeznek.
A gondozók munkáját a koordináló ápoló irányítja, felügyeli. Ő
tartja a kapcsolatot az intézmény orvosával, a háziorvosokkal, egyéb
egészségügyi dolgozókkal, a gyógyszerésszel, valamint a szakorvosok-

Biztosítják az ellátottak személyi higiénéjének fenntartását. Ők végzik a mosdatást, fürdetést, borotválást, körömvágást stb. Lehetőségekhez mérten mobilizálják az időseket, akit csak tudnak, kiemelnek az
ágyból, felkarolják, sétáltatják, megtornáztatják, levegőre juttatják.
Rendben tartják minden lakó környezetét, szekrényét, ágyneműjét
rendszeresen cserélik. Meghatározott időközönként mérik a lakók
vérnyomását, vércukorszintjét, testsúlyát. A gondozással kapcsolatos
dokumentációt vezetik, valamint minden jelentős történést az eseménynaplóban rögzítenek. Szükség esetén értesítik az orvosi ügyeletet, sürgősségi betegellátást. Új ellátott érkezése esetén megszervezik a
fogadását, személyes tárgyai elrendezésével igyekeznek otthonossá tenni új lakókörnyezetét. Minden újonnan bekerülő lakó számára nehézséggel jár a megváltozott élethelyzet elfogadása. Ezt a krízishelyzetet
hivatott áthidalni a mentális gondozás, foglalkoztatás. Amellett, hogy
a gondoskodás minden dolgozó feladata, elsősorban a mentálhigiénés
munkatárs segíti az új lakó beilleszkedését közösségünkbe. A minden-

kal, gyógykezelési intézetekkel. Rendszeresen konzultál a bentlakók
hozzátartozóival, egészségi állapotuk változása esetén azonnal értesíti
őket. Feladatai közé tartozik a gyógyszerek, pelenkák, egészségügyi segédeszközök megrendelése, kiadagolása.
A gondozók az egyéni gondozási terv alapján biztosítják a lakók
személyre szabott gondozását, az orvosi utasításnak megfelelően az
egészségügyi ellátást, folyamatosan figyelemmel kísérik a gondozottak
egészségi állapotát. Étkezések alkalmával segítséget nyújtanak a nehezen étkezőknek, a fekvőbetegeket megetetik.

napokban programokat szervez, kis és nagyobb csoportokban foglalkozásokat tart, megelőzi a konfliktushelyzetek kialakulását, megoldást
keres esetlegesen kialakult problémákra. Rendszerességet visz időseink
életébe, tartalmassá igyekszik tenni az ellátottak mindennapjait a tétlenséggel járó káros hatások elkerülése érdekében.
Intézményünkben minden munkatársunk munkája egyformán fontos. Egymás észrevételei, jelzései elősegítik mindannyiunk munkáját,
hogy minél magasabb szinten tudjuk ellátni a Gondozási Központban
élő idős embereket.

Fallabda és wellness szolgáltatások a városban
Új szolgáltatásokkal bővül Jászfényszaru város kínálata. Várhatóan
február második felétől a lakosság is igénybe veheti az európai uniós
pályázati forrásból épült Vállalkozói Ház rekreációs terét, ahol négyszemélyes gőzkabin és finn szauna, kétszemélyes infraszauna, valamint
fallabdapálya várja a kikapcsolódni és sportolni vágyókat.
A fallabda [squash]
sport, akárcsak a labdarúgás brit gyökerekkel rendelkezik. Elődje,
a rackets londoni börtönjátékként indult,
majd hamar népszerű
lett az iskolákban is.
A történetek szerint,
miközben a diákok
a rackets pályára várakoztak, egy másik teremben a falnak ütögették a
labdát, megteremtve ezzel a fallabda sport alapjait. Az első squash pályának nevezhető játéktér 1864-ben épült a londoni Harrow iskolában.
Általában két játékos játssza, de páros mérkőzések esetén négyen tartózkodnak a küzdőtéren. A pálya 9,75 méter hosszú és 6,4 méter széles.

Fallabda bemutató
torna és nyílt nap
A nyílt nap során lehetőség
lesz a fallabda sport szabályainak megismerésére, a pálya és
wellness részleg díjmentes tesztelésére. A férőhelyek optimális
kihasználása érdekében a wellness részleg használata előzetes
regisztrációhoz kötött.
Időpont: 2018. február 11.
(vasárnap) 9:00-17:00
Helyszín: Jászfényszaru,
Albert Einstein út 1.
Vállalkozói Ház (Ipari Park)
További információ, regisztráció:
+36-57/520-144
illes.gergo@jaszfenyszaru.hu
+36-57/424-240
ertekesites@jic.hu
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Felhívás
Jászfényszaru Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló 24/2011.
(XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet)
alapján bérleti ajánlatot tett közzé az 5126 Jászfényszaru, Deák Ferenc
utca 1/A 5. a és 3. a számú bérlakásra. A pályázat benyújtásának határideje 2018. február 28. A bérleti jogviszony időtartama 5 év.
A lakások főbb adatai:
1. Deák Ferenc utca 1/A 5. a:
hasznos alapterülete 96 m2,
komfortfokozata: összkomfortos,
szobák száma: 3,
az ingatlanhoz 1 db garázs tartozik.

2. Deák Ferenc utca 1/A 3. a:
hasznos alapterülete 90 m2,
komfortfokozata: összkomfortos,
szobák száma: 3,
az ingatlanhoz 1 db garázs tartozik.
A lakbér mértéke az eredmény kihirdetésének idején:
összkomfortos lakás 709 Ft/m2/hó
garázs bérleti díja 8.000 Ft/hó
A pályázat teljes terjedelemben megismerhető az önkormányzat hirdetőtábláján, a www.jaszfenyszaru.hu honlapon, valamint ügyfélfogadási időben a Városháza Anyakönyvi Irodáján.

Mindenki karácsonya

2017. december 9-én rendhagyó műsoros
karácsonyi estre hívta Jászfényszaru Város
Önkormányzata Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Idős-és Vallásügyi Bizottsága városunk

lakosságát. Az egyébként hagyományos rendezvényen a szokásokhoz híven Lovászné Török Magdolna bizottsági elnök köszöntötte
az 50. házassági évfordulójukat ünneplő pá-

rokat. Ami rendhagyóvá tette az estét, az Unger Balázs kitüntetésének átadása. A népszerű
cimbalomművész, művészeti iskolánk oktatója több, mint 300 néző előtt most vehette
át Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesterasszonytól, Győri János alpolgármestertől és
dr. Voller Erika jegyzőtől a Jászfényszaruért
kitüntetést, amelyet jászfényszarui sikeres
művészetpedagógiai munkájáért ítélt oda részére önkormányzatunk.
A ceremóniát követő fergeteges Cim
baliband koncert méltán aratott nagy sikert.
Balázs és zenésztársai (képünkön) virtuóz játéka mindenkit elvarázsolt. A műsor második
részében a Barátok közt című televíziós sorozatból jól ismert Varga Izabella és két fiatal
énekes tehetség szórakoztatta népszerű slágerekkel a közönséget. Az előadás végén minden nézőnek egy-egy csomag szaloncukorral
kedveskedett az önkormányzat.
Katinka · Fotó: Glonczi Rudolf

Átadták a Junior Prima díjakat
Tíz fiatal tehetség vehette át a Junior Prima
díjakat népművészet és közművelődés kategóriában pénteken Budapesten.
Elismerésben részesült Barka Dávid táncművész, Boda Gellért népzenész, FundákKaszai Lili Olívia néptáncművész, Gelencsér
János népzenész, népzenetanár, Laposa Julianna népzenész, Moussa Ahmed táncművész, Petrovics Nikolett népi vászonszövő,
Szatmáriné Győri Tünde kézi szövő, Verebély
Balázs hímző és Zsikó Zoltán népdalénekes.
A díjazottak az emlékplakett mellett kétkétmillió forint pénzjutalomban részesültek.
A díjakat Árendás Péter, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem adjunktusa és Somkuti

András, a Docler elnöke adta át. A gálavacsorán a Prima banda játszott, amelynek tagjai
az elmúlt évek díjazottaiból kerültek ki.
Az ünnepségen Árendás Péter, a szakmai
zsűri tagja elmondta: „Mintegy ötven jelöltből
választották ki a díjazottakat, akik nemcsak
egy népművészeti ágban tevékeny
kednek,
hanem emellett szerteágazó tevékenységet is
folytatnak, és ezzel hatással vannak a környezetükre. A kitüntetettek alkotóművészként
is jelen vannak, nem csupán előadóművészként” – fűzte hozzá.
Forrás:
http://magyarhirlap.hu/cikk/101645/Atadtak
_a_Junior_Primadijakat

Fundák Kaszai Lili a fényszarui Fény Fesztivál
zsűrijében. Fotó: Glonczi Rudolf

Jó gyakorlatok bemutatása Jászfényszarun!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkársága 2017. december 14-én Jászfényszarun
a művelődési házban tartotta meg a Magyar Nemzeti Roma Platform
megyei szintű konzultációját. A programon a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában foglalt kormányzati, megyei célkitűzésekről, azok végrehajtásáról, és a megvalósítás tapasztalatairól,
jó gyakorlatok bemutatásáról esett szó. A rendezvényt Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármester nyitotta meg, a kormányzati törekvéseket Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes

államtitkár a megyei szintű célokat Berec Zsolt megyei közgyűlés alelnöke ismertette. A FIROSZ Jászfényszarui Szervezete a jászfényszarui
roma közösségfejlesztési programok, önkéntes közösség szerveződéseket mutatta be Radics Ivett és Székely Bertalan tolmácsolásában. Az
Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi Felzárkózásért Felelős
Helyettes Államtitkársága adományt is hozott, melyek a FIROSZ
Jászfényszarui Szervezete és Jászfényszaru Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata szervezésben kerültek átadásra.
Mezei Zsolt

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2018/1

9

Iskolai hírek
Kódolás órája – Logiscool
A világ legnagyobb programozással kapcsolatos kezdeményezéséhez a Logiscool iskolák
is csatlakoztak, köztük a jászberényi iskola
is. A Code.org-gal közös nemzetközi akció
célja, hogy az egész világon több mint 200
millió fiatalt ösztönözzön számítógépes ismereteik fejlesztésére, illetve arra, hogy játékos
formában tanulják meg a kódolás alapjait! Ez
a „Kódolás órája” („Hour of Code”), amely
2017. dec. 4–10. között volt.
Ezek keretein belül 2017. december 7-én
bemutató órát tartott iskolánkban a jászberényi Logiscool. A 7/1-es csoport scoolcode
programozás keretein belül az ünnepekhez
kapcsolódó játékprogramot készíthetett el
két tanítási óra alatt.
A Logiscool mottója:
„Élményalapú programozásoktatás
gyerekeknek
A gyerekeknek természetes, hogy napjainkban a számítógépek, tabletek, okostelefonok
világában nőnek fel. A Logiscool élményalapú
programozó iskola délutáni kurzusai lehetőséget nyújtanak, hogy olyan módon tanulják meg
ezeket az eszközöket használni, ami egész életükre pozitív hatással lesz.

Mi hisszük, hogy a jövő legfontosabb tudásának elsajátítása élvezetes, vidám dolog.”
Forrás: https://www.logiscool.com/hu/about/
intro/
Köszönettel tartozunk a fiatal oktatóknak
szakmai hozzáértésükért és lelkesedésükért,

valamint Bakos Andreának, a Logiscool iskolavezetőjének, hogy ezt az órát lehetővé tette érdeklődő diákjaink számára, akik ezáltal
betekintést nyertek egy egyedi oktatási platform és programnyelv használatába.
Kép és szöveg: Polatschekné Rimóczi Melinda

Irány a színház!
2017 decemberében egy egész hosszú hétvégén lehetősége nyílt a
IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alsó
tagozatos diákjainak, hogy többféle színházi programon vegyenek
részt.

Fotó: Ézsiásné Róka Mária
Az Opera művészeinek egy nagyon szép és megható kezdeményezése
révén iskolánk 37 tanulója (1-3. évfolyamból) és 8 pedagógusa vehetett részt egy karitatív előadáson 2017. december 15-én pénteken 14
órakor az Erkel Színházban. A programot Erdősné Dudás Krisztina
tanító néni szervezte. Az előadás címe: Bohém kiskarácsony, mely a
Bohémélet padlásszobájában játszódik és játékok, zenei betétek, operarészletek segítségével varázsolt ünnepi hangulatot. Megjelentek a
színpadon a Diótörő balett-táncosai, János vitéz francia királylánya
és még egy angyal is. A varázslatos előadás a gyermekek szívébe lopta
a karácsony szellemét, míg a mű végén lévő csodálatos hóesés teljesen
ámulatba ejtett mindenkit, kicsit és nagyot egyaránt.
December 16-án szombaton a harmadik évfolyam vette célba Budapestet, egész pontosan az Operettszínházat, ahol az Oszi Boszi, a
repülő nagyanyó című családi zenés meseshowt nézték meg 11 órai
kezdettel. A főszereplő Oszvald Marika sokféle csoda mellett még azt

is megmutatta, hogyan tud repülni egy nagyanyó. A darabban rengeteg zene, tánc és varázslatos meglepetés nyűgözte le a közönséget,
és nem maradhatott el a főszereplő méltán híres cigánykerekezése
sem. A jóságos Boszi mellett láthattunk mézeskalács huszárt, Süsü jó
királyfiját és varázsló ezüstgolyókat, akik rendre táncra perdültek. A
varázslatos összeállításban elhangoztak A dzsungel könyve, az Annie, a
Bűbáj, az Oliver és a Süsü, a sárkány slágerei Mozart, Kacsóh Pongrác,
és Kálmán Imre világhírű melódiáival fűszerezve. Mindközül a gyerekek leginkább az Oroszlánkirály Hakuna matata című dalának örültek
legjobban, mert ekkor a művészek repülő szaloncukrokkal ajándékozták meg őket, így éreztetve, hogy szép az élet itt lenn.
Végül december 17-én 11 órakor idén 20. alkalommal a korábbi
hagyományokhoz híven került megrendezésre a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és MKB Bank Zrt. szervezésében a Karácsonyi
Gyermekgála az Erkel Színházban. Iskolánkból a 2. és 4. évfolyamból 20 tanuló vett részt rajta Czeglédi Dóra és Jáger Adrienn kíséretében. A Diótörő című népszerű művet látták. A darab előtt lehetett
fotózkodni a színészekkel, illetve ajándék svédasztalról fogyaszthattak
a gyerekek gyümölcsöt, süteményt és üdítőt. Az előadás végig lenyűgözte a gyerekeket, csak úgy csillogott a szemük. A legnagyobb öröm
mégis a végén érte őket, amikor ajándékot kaptak az MKB Bank Zrt.
felajánlásából, egy csodaszép hátizsákot, teletömve minden jóval,
könyvvel, gyümölccsel, szaloncukorral. Zsadányiné Zombori Tímea
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Iskolai hírek
Egri Csillagok 2017 és Szerémi Fanni újabb sikere
Két nyolcadik évfolyamos tanulónk, Pető Sára és Szerémi Fanni
képviselhette iskolánkat a legutóbbi Egri Csillagok Országos Rajzversenyen, melyet az egri Eventus Üzleti Művészeti Középiskola hirdetett meg. Az országos döntőre
2017. december 8-9-én került
sor. A több napos rendezvény
jó alkalom volt tanulóink számára, nemcsak a megmérettetésre, hanem az ismerkedésre
és a kikapcsolódásra is, amit
színes szakmai és kulturális
programok tettek lehetővé.
A verseny hasonlóan zajlott,
mint az első, postázós forduló.
Gárdonyi Géza mindenki által ismert Egri csillagok című
regényéhez kapcsolódóan egy
kiragadott jelenethez illusztráció készítése meghatározott
Pető Sára Dorottya
idő alatt. Diákjaink elmondása
alapján az időt elégnek érezték,
és Szerémi Fanni Egerben

Szerémi Fanni illusztrációja
és igen színvonalas munkát végeztek.
Olyannyira, hogy Szerémi Fanni elhozta az országos harmadik helyezést!
Reményeim szerint maradandó és
hasznos élmény volt számukra, abból
az okból kifolyólag is, hogy mindketten ezen a területen fognak tovább
tanulni.
Szerémi Fanni újabb sikere!
Nyolcadikos tanulónk, Szerémi Fanni sorra hozza az elismeréseket rajztudásával helyi, országos és nemzetközi
szinten egyaránt. Örömmel adok hírt
arról, hogy legutóbb a Samsung Téli
Gyermek-rajzpályázatán hozta el az
első helyet korcsoportjában.
Szívből gratulálok neki!
Kép és szöveg:
Csak így tovább!
Bugyi István József

Fanni első díjas alkotása

Szerémi Fanni

Idősek karácsonya

Hagyomány már, hogy a DÖK segítségével az idős embereknek
meglepetést okozunk. A meghitt hangulatú esemény célja, hogy azok
a nyugdíjasok is jól érezzék magukat, akik egyedül ünnepelnek. Bár a
családot, az elveszett szeretteinket nem lehet pótolni, egy ilyen családias rendezvény, ha rövid időre is, de hozzájárulhat ahhoz, hogy szeretetben, közösségben ünnepeljenek a magányos nyugdíjasok is.
Ajándékunk egy általunk készített termésekből álló asztali dísz volt,
amit a 7. évfolyamos tanulók készítettek technika órákon. Az anyagi
támogatást a DÖK biztosította. A 7. b osztályos tanulók mézeskalácsot készítettek még karitatív tevékenységként.

December 21-én délután a 7. osztályosokkal mentünk az idősek otthonába, ahol a műsorban karácsonyi énekeket énekeltünk, a gyerekek
szavaltak, a betlehemes játékot adták elő, valamint történeteket meséltek. Ezt követően átadták a gyerekek az öregeknek az ajándékokat.
Felkészítő nevelők: Hornyák Péterné, Polatschekné Rimóczi Melinda, Mészárosné Dobák Ildikó és Tóth Sándorné voltak.
Jó volt látni az idős emberek örömét!
Jó egészséget, tartalmas, boldog életet kívánunk minden idős
embertársunknak!
Kép: Mészárosné Dobák Ildikó · Szöveg: Tóth Sándorné
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Iskolai hírek
Szabad-e betlehemet köszönteni?
Karácsonyi angyalok
Ezt a kérdést tették fel a betlehemesek abban a házban,
ahová betértek. Majd így folytatták: „Köszöntés e ház urának, egész kedves családjának.
Dicsérjük Jézus nevét, hirdetjük a születését!” A 7. c osztályból három fiú pásztornak
és négy lány angyalnak öltözve
indult útnak betlehemezni, Jézus születését hirdetni. Örömmel és szeretettel fogadták és
megvendégelték őket mindenhol. A gondozási központban
élő idősekhez is elvitték a kis
betlehemet, Jézus születésének
örömhírével együtt. Köszönjük a betlehemeseknek, hogy segítettek lélekben készülni karácsony
ünnepére!
Szöveg: Hornyák Péterné · Kép: Tóth Sándorné

A szünet előtti utolsó tanítási napon angyalkának öltözött diákok
várták a Diákönkormányzat szervezésében az iskolába érkező diákokat, pedagógusokat és dolgozókat, hogy egy Boldog karácsonyt! feliratú kitűzővel és egy kedves mosollyal tegyék rövidebbé és vidámabbá a
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea
délelőttöt.

Erzsébet-karácsony
2017. december 21-én a hatodik évfolyam 40 diákja utazhatott Gulyás Kinga, Donert Klaudia, Nagy Józsefné és Kotánné Kovács Tímea
kíséretében az Erkel Színházba, a Diótörő című balett előadást megnézni az Erzsébet-táborok által kiírt pályázat jóvoltából az Erzsébetkarácsony rendezvényre.

A program már az előadás előtt megkezdődött, amikor gólyalábasok fogadták az épület előtt összesereglett gyerekeket és kísérőiket egy
kis játékkal elfeledtetve az épületbe jutás hosszú perceit. Kürtőskalács
és forró tea melengette meg a hidegben elgémberedett kezeket és a
pocakokat, majd regisztráció után egy kedves hölgy kísért minket a
helyünkre, és végig velünk maradt, kalauzolva minket a szünetben és
az előadás után is.
A megnyitó és a díjátadó után, melyen a hagyományos rajzpályázat helyezettjei kapták meg nyereményeiket, elkezdődött az előadás.
Gyermekbarát módon a Diótörőt csak részleteiben és keresztmetszetében láttuk, a látvány, a percekig tartó hóesés, a zene, a bravúros tánc
feledhetetlenné tette az előadást.
A szünetekben forró kakaó, narancslé, szendvicsek és sütemények
várták a gyerekeket. Meglepetés még a darab után is várt ránk, ajándékcsomagot kaptak a gyerekek, tele édességgel és játékokkal. A szervezők figyelmességét dicséri, hogy a buszútra még játékötletekkel is
készültek, aminek hasznát is vettük.
Köszönjük a lehetőséget, valóban sokan juthattak el olyan helyre,
ahová ritkán, vagy talán soha nem lenne lehetőségük.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Simonyi verseny
2017. december 22-én kapták meg oklevelüket és a diákönkormányzat által finanszírozott ceruzát és csokoládét a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójának nyertesei:

Fotó: Kotánné Kovács Tímea

5. évfolyam
Vincze Veronika 5. b
Kiss Gergyely 5. c
Pető Hanna Boglárka 5. b
6. évfolyam
Ézsiás Réka 6. a
Görbe Mónika 6. b
Majzik Petra 6. a
7. évfolyam
Kotán Eszter 7. b
Nagy Levente 7. c
Horváth Áron 7. b
8. évfolyam
Berze Anna 8. b
Dobos Debóra 8. b
Czeczulics Ferenc 8. c

Pontszámuk alapján a megyei fordulóba tovább jutottak: Kotán Eszter, Nagy Levente, felkészítőjük Nagy Józsefné és Berze Anna, felkészítője Kotánné Kovács Tímea. Gratulálunk és jó versenyzést kívánunk.

12

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2018/1

Óvodai hírek

Generációk találkozása
Január első hetében a meghívásnak eleget téve
a Napfény Óvodába látogattak az Idősek Otthonából a kedves nénik és bácsik. A gyermekek
nagy izgalommal és szeretettel várták a látogatókat. Volt, aki a dédijét, rokonát vagy épp csak
egy családi ismerősét fogadhatta a gyermeki
környezetben. A Csigabiga csoport kis műsora
után az idősek az új óvoda minden zegét-zugát
megnézhették. A sok információ és látottak
után reméljük, hogy élményekkel gazdagon tértek vissza otthonukba. Máskor is szívesen látjuk
őket!
Klippánné Jáger Melinda

Karácsony a Napfény Óvodában.
Glonczi Rudolf képeiből szerkesztette Földvári Edit

Ovi korcsolya

A karácsonyi ünnepkör nevezetes napja a Luca-nap. Ezt a régi szép hagyományt felelevenítettük, megtartottuk a Napfény Óvodában is. Nagycsoportosaink a Méhecskék és a Süni csoportosok járták végig az óvoda
csoportjait bőséges jókívánságokat mondva.
„Ennek a gazdának annyi disznaja legyen, egyik ólból kifusson, másik ólba
befusson, harmadikba is jusson”
Földvári Edit

Városunk önkormányzatának támogatásával gyermekeink óvodai korcsolya foglakozásokon vehetnek részt heti rendszerességgel Jászberényben. Az
első alkalomra 2018. január 12-én került sor. Az edző (Tóni bácsi) megmutatta a pályát, tisztázta velünk a szabályokat. Bemelegítés után a gyerekek
lábára felkerültek a korcsolyák, és irány a jég. A program célja az, hogy a
gyerekek biztos alapokat szerezzenek, magabiztosan mozogjanak a jégen.
Megszeressék ezt a sportot.
Földvári Edit

Fotó: Földvári Edit

Fotó: Földvári Edit

„Luca, luca, kitty, kotty”

Napfény Óvoda
Elkészült az új óvoda
csodálatos építmény,
átadták a kisvárosnak,
kívül, belül nagyon szép.

Bejártuk az épületet,
láttunk tágas termeket,
mindegyiknek más a színe,
csoportokra kifestve.

Nézelődtünk a szép házban,
a tanuszodát szemléljük,
örömteli lesz az úszás,
mert megtanulhat itt úszni.

Méltóképpen ünnepeltünk
az átadás szép napján,
óvodások és felnőttek,
mindezt együtt láthatták.

Különleges, szép játékok
a játszó parkot díszítik,
megtalálja minden gyermek
ki melyiket szereti.

Tovább megyünk, nézelődünk,
nem tudunk itt betelni,
házon belül ennyi csodát,
nem is tudunk felfogni.

Örömteli új óvoda,
kisvárosunk dísze lett,
köszönet jár mindazoknak
kik ezért sokat tettek.
Jászfényszaru,
2017. október 11.
Zsámboki László
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Újdonságok és könyvtárhasználati változások 2018-ban
a városi könyvtárban
Új év, új célkitűzések. Mi, könyvtárosok is
igyekszünk minden évben olyan újdonságokat bevezetni, beszerezni, olyan változtatásokat eszközölni, melyek által a könyvtárba
érkezők még inkább magukénak tudják az
intézményt, és érezzék, hogy a szolgáltatások
értük vannak.

Ebben az évben elindítjuk a Nagy Könyves
Kihívást, mely annyiban változik, hogy idén
csak 12 könyvet kell elolvasni a menetlevélben meghatározottak szerint.
Folyóirataink kínálata is változik, a megszokott újságok mellett idén az Esküvői Divat, a
Gombolyag, a Hahota, a Kreatív Horgolás,

a Kreatív Kötés, a Magyar Burda, a Ridikül
Magazin, a Vidék íze, Vince Magazin lapszámai közül is választhatnak.
Továbbra is várjuk önöket, várunk titeket a
Gondolatolvasó-körünkben ez évben is megrendezendő tematikus napjainkon és egyéb
rendezvényeinkre.
Honlapunkon ( www.jaszfenykonyvtar.hu),
Facebook
(www.facebook.com/konyvtar.
fenyszaru/), valamint Instagram oldalunkon
(@konyvtar.fenyszaru) pedig naprakész információkkal találkozhatnak az új könyveinkről, rendezvényeinkről, a könyvtári hangulatról, hasznos tudnivalókról. Keressék,
figyeljék ezeket az oldalakat, legyenek kedvelőink, követőink!
2018. január 1-jétől állományvédelmi
szempontból változtatásokat vezetünk be. A
változtatásokkal célunk, hogy gyakrabban
találkozzunk önökkel, veletek. Valamint a
szabályok pontos betartása által magasabb
színvonalú szolgáltatást legyünk képesek
nyújtani a könyvtár használóinak, olvasóinknak. Bízunk benne, hogy így, egymásra
figyelve, mindenki megelégedését elnyerhetjük a jövőben.
Január második hetében postázásra kerültek a könyvtári felszólítók. Kérjük, hogy
vegyék, vegyétek ezt komolyan, és legkésőbb
2018. január 31-ig juttassák, juttassátok vis�sza az esetenként akár 2 évvel ezelőtt lejárt
könyveket, egyéb dokumentumokat! Hiszen
ezeket mások is várják, keresik, és a könyvtárnak nem áll módjában újra beszerezni ezeket
a könyveket, illetve sokszor már nem is lehet,
mert nem kapható.
Nem kell a hivatalos értesítéstől megijedni,
hiszen minden mulasztás jóvátehető, korrigálható.
A cél az, hogy gyakrabban találkozzunk,
jobban megismerjük az olvasóinkat, és még
pontosabban tudjuk teljesíteni a felhasználói
igényeket.
Találkozzunk sokszor a könyvtárban ebben
Nagy Ildikó könyvtáros
az évben is!
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Jászfényszaru címerének története
1. rész A kezdetek
Az egyes települések legfontosabb szimbóluma a címer. A címer tulajdonképpen egy
ábrákkal díszített pajzs, ami a középkorban
alakult ki, hiszen a lovagok pajzsaikra ábrákat, díszítéseket festettek, hogy egymást

Jászfényszaru első ismert pecsétje
jobban meg tudják különböztetni az ütközetekben. Az egyes jelképeknek csak a képzelet szabhatott határt. Kezdetben egyszerűbb
mértani formák, sávok, négyzetek voltak a
címereken. Ilyen például a mai magyar címer
középkorból származó sávozott eleme az „Árpádsáv”. Gyakran díszítették a pajzsokat állatalakokkal, mint például a bátorságra utaló
sas és oroszlán, de majmok, elefántok és más
állati alakok is feltűnhettek. Több esetben
képzeletbeli lények, mint például sárkányok,
vagy egyszarvúak is ábrázolásra kerültek. Számos esetben a címeren látható alakok utalnak
az egyes személyek hősiességére és eredetére
is. Már a középkorban a pajzsokat lovagi
sisakkal, uralkodói koronával, úgynevezett
sisakdíszekkel, mint például emberi és állati

alakok, vagy emberi testrészekkel is díszítettek. Szintén kiegészítőül szolgált a pajzstakaró (kendő vagy növényi díszítés) és a pajzstartó (oroszlánok, angyalok) is. A nemesek
részére a legtöbb esetben a király adományozott családi címert, ezzel szemben a városok
és falvak saját maguk részére készítettek címereket vagy pecsétnyomókat. A legtöbb hazai
település a fő foglalkozásáról helyezett be elemeket, így gyakori, hogy a mezőgazdaságra
utalva ekevasak, sarlók, kalászok vagy például
szőlőfürtök figyelhetők meg a címereken.
Mit lehet tudni Jászfényszaru címeréről?
Városunk ma is használt címerének elemei
bizonyítottan több mint 300 éves múltra
visszavezethetőek. A címerpajzson látható
hármas halom és kettős kereszt, Magyarország címerében már az Árpád-kor óta folyamatosan megtalálható. A Jászságon belül
Jászárokszállás, Jászberény és Jászfelsőszentgyörgy címerében is feltűnik a kettős kereszt,
ami arra is utalhat, hogy a kiváltságos jászok
a fontos magyar címerelemmel az országhoz
való hűségüket is jelezni kívánták. Az viszont, hogy pontosan mikor készültek el az
első ábrázolások, a források hiányában nem
jelenthető ki pontosan. Ugyanis kezdetben
a legtöbb település nem rendelkezett valódi
címerrel, hanem csak felirattal ellátott pecsétnyomóval, amin a település saját jelképei
is szerepeltek. A pecsétnyomóknak a korban
meghatározó szerepük volt, hiszen ezzel hitelesítették az egyes iratokat, és az aláírásnál is
többre tartották.
Jászfényszaru első ismert pecsétje a török
uralom alatti újranépesedését követő időből
való, hiszen egy 1669-es dokumentumon
maradt fenn. Úgy tűnik, hogy a pecsétnyomó
is ebben az időben készülhetett. A jelképes
hármas földhalom tetején, érdekes módon

– feltételezhetően a pecsétet készítő hibájából – nem kettős kereszt, hanem úgynevezett
latin kereszt áll, két oldalán egy-egy elhajló,
hosszú levelű virágszállal. Városunk címere
tehát a középkortól elterjedt és a kora újkorban is használt magyar címert követi, kiegészítve a két elhajló virágszállal. Ez az érdekes
körülmény utalhat arra is, hogy Jászfényszaru
jelképeit egy 17. században uralkodó magyar
királytól kapta. Az első ismert pecsét felirata
magyar nyelvű, de meglehetősen régies és hibás szövegű.
Felirata:
FESARV: POCZETY•

A hármas halom és a kettős kereszt
Magyarország címerében az Árpád-kor óta
folyamatosan megtalálható
Ezt egykor így ejthették: Fészaru pocseti.
Mai helyesírás szerint pedig így írnánk: Fényszaru pecsétje.
Maga a pecsét képe is meglehetősen elnagyolt. A pecsétnyomó egykor két kivitelben
készült. A korai időszak dokumentumairól
ismert szárazpecsét, míg később inkább a
viaszpecsét változatot használták. Ez utóbbit
még 1787-ben is használták, később azonban
az ősi pecsétnyomó helyett már más típusúak
készültek. (folytatjuk…)
Dr. Farkas Kristóf Vince

Elismerés
A Nagy Imre Társaság megalakulásának 25. évfordulója alkalmából
2017. december 2-án budapesti központi ünnepségen vette át kitüntetését többek között Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója.

A Nagy Imre-emlékplakettet az igazgató asszonynak a jászberényi
Nagy Imre Társaság tevékenységének támogatásáért, segítéséért és
Nagy Imre emlékének ápolásáért adományozták. Gratulálunk!
Tóth Tibor

Köszönet…
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége és az általa alapított Jászfényszaruért Alapítvány Kuratóriuma ezúton mond köszönetet azoknak, akik 2016. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át
2017. év tavaszán összesen 724 ezer forint összegben a két szervezetnek ajánlották fel.
A felajánlott összeget, mint addig mindenkor a város lakossága az
innen elszármazottak érdekében maradandó értékek (könyv, hanghordozó, emléktábla, köztéri alkotások, tárgyak létrehozására, felújítá-

sára) megteremtésére használja fel. Az összeg pontos felhasználásával
a NAV felé mindenkor előírásszerűen elszámoltunk.
Kérjük, hogy ebben az évben is 1% -os SZJA felajánlását a két szervezet egyikének ajánlja fel. Ne feledje, ha az adóbevallását a NAV által
készítteti el, illetve a bevallás módjaként ezt választja, akkor adója 1%
százalékának felajánlását online felületen május 22-ig teheit meg. Az
önadózók az eddigi gyakorlatnak megfelelően járhatnak el.
Tóth Tibor

Időszaki kiállítások
· Bugyi István József grafikusművész kiállítása a Régi Kaszinó étteremben
· Bohócok – Napfény Óvoda kiállítása a művelődési házban
· Friss levegő – László Cecília festőművész kiállítása
a művelődési házban
· Zene és képzőművészet – általános iskola rajzpályázatának kiállítása
a művelődési házban
· Érdekes kultúrák nyomában – Mátés László fotókiállítása a Városházán

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,
www.jaszfenymuvhaz.hu honlapokon és a Facebookon.
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Óévbúcsúztató a 25 éves város hajnalán
A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége és a Jászfényszaruért Alapítvány Kuratóriuma 2017. december 29-én (pénteken)
sorendben IV. Óévbúcsúztató rendezvényét tartotta. A rendezvény
együttműködő partnerei voltak a Vágó Bt. Vágó Tiborral és a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói Bordásné Kovács
Katalin igazgató asszonnyal az élen.
A pontban 18 órakor elkezdődött rendezvényen a FÉBE elnöke köszöntötte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszonyt, a FÉBE
Örökös tag cím birtokosát és kedves férjét; Győri János alpolgármestert és kedves feleségét; Zsámboki Sándort, a Gamesz igazgatóját, önkormányzati bizottsági elnök-képviselőt és feleségét; dr. Voller Erikát,
a város jegyzőjét.
Köszöntötte továbbá az esten jelen lévő Hortiné dr. Bathó Editet,
a Jász Múzeum igazgató asszonyát, a Jászsági Hagyományőrző Egylet
művészeti vezetőjét, a FÉBE Tiszteletbeli tag cím birtokosát, a 2015ben Megyei Príma-díjban részesült Jászsági Hagyományőrző Egylet
valamennyi jelenlévő tagját.
Megtisztelte a rendezvényt Magyar Aliz, a Jász Baráti Társaságok
vezetői fórumának létrehozója és koordinátora, a JÁKOB elnöke és
kedves férje Czuk Ferenc, valamint Kollár János, a FÉBE tagja, a Pusztamonostoriak Baráti Egyesületének elnöke.
Régi, de igaz mondás, hogy a magyar ember talál okot az ünneplésre, ivásra, evésre. Csak néhány érdekesebb évfordulót említett meg a
FÉBE elnöke:
Szűcs Mihály 115 évvel ezelőtt 1892-ben adta ki könyvét Életleírás
címmel, így jöhetett létre a mai előadás.
Szűcs Mihály 1845-ben elvette feleségül Berze János és Levocs Ilona
gyermekét, Berze Teréziát, aki 1827-ben 190 évvel ezelőtt született.
Házaságukból 1852-ben 165 évvel ezelőtt született Imre fiuk, akit a
darabban is megszemélyesítenek.
A darab 1861-ben játszódik, ekkor volt a település 30 éve mezőváros.
Szűcs Mihály 150 évvel ezelőtt a kiegyezés kapcsán Ferenc József
magyar királlyá koronázási ünnepségén, Budapesten vett rész.
Szűcs Mihály a szintén helyi Rusai Imrével 1887-ben 130 évvel ezelőtt járt XIII. Leó pápa megválasztásának 10 éves jubileumi ünnepségén Rómában.

A résztvevők egy csoportja. Fotó: Dobák Viktor
Szomorú évforduló, de igaz Szűcs Mihály ezen a napon 114 évvel
ezelőtt 81 évesen december 29-én hajnal 4 órakor adta vissza lelkét a
teremtőjének.
Természetesen vannak közelebbi évfordulók is, már csak két nap
választ el bennünket attól, hogy Jászfényszaru negyedszázada ismét
városi címet kapott.
A két szervezet, a FÉBE és alapítványa úgy gondolta, hogy a mai
rendezvény egyben a város 25 éves jubileumi rendezvénysorozatának a nyitó rendezvénye, és egy év múlva 2018. december 28-án az
V. Óévbúcsúztató pedig a záró rendezvénye lesz.
Örömteli, hogy sokan fontosnak tartották ezt az ünnepséget, és
anyagiakat is áldozva eljöttek a rendezvényre.
A FÉBE és az alapítványa is 2018-ban ünnepli negyedszázados jubileumát, sok rendezvényünk lesz, de hármat hagy említsek meg ezen

a helyen is. A FÉBE XXV. és egyben utolsó Jubileumi műsoros estjét
és bálját rendezi meg február 17-én (szombat) 18 órakor ebben a teremben.
Május 6-án (vasárnap) a redemptio, önmegváltás napján délután 3
órakor a városháza falán elhelyezett emléktábla koszorúzására kerül
sor, majd legújabb könyvünk, Ézsiás Rózsa: Süssünk-főzzünk ízletesen
és gyorsan ünnepi bemutatójára kerül sor a Régi Kaszinó étterem és
kávézóban.
A város nagy rendezvénye június 29 – július 1. között a XXIV. Jász
Világtalálkozó, melyet éppen 20 évvel korábban, 1998-ban rendezett
meg a település.
A FÉBE és alapítványa a negyedszázados jubileumi ünnepségét tagjainak és meghívott barátainak november 3-án (szombaton) 10 órától
16 óráig tartja. Faültetés a parkban, beszámoló, könyvbemutató, kitüntetések átadása, kiállítás, közös ebéd és kulturális műsor színesíti a
nap eseményét.

Oltárterítő hímzése, jobb sarokban Szűcs Mihállyal. Fotó: Dobák Viktor
A FÉBE rendkívül sokrétű, többségében kulturális, kulturális örökségvédelmi munkát végez.
A mai napnak is van évfordulója.
Már az 1993. október 30-i megalakulást követően novemberben
létrejött a Színházba Járók Baráti Köre, amely azóta is tevékenykedik.
Az első szervezett budapesti előadás 1993. december 10-én pénteken
a Nemzeti Színházba történt, az esti előadáson Szigligeti Ede: Liliomfi
című zenés vígjátékát néztük meg.
A 24 év alatt összesen a mai 275. előadás is jubileum – fejezte be
megnyitó gondolatait a FÉBE elnöke.
Színpadra kérte a város polgármesterét, Győri dr. Czeglédi Mártát
és a 25 éves város hajnalán villáminterjút kért az általa feltett négy
kérdésre.
Mártikát a kérdések ugyan váratlanul érték, de frappánsan válaszolt.
Bizony 25 évvel ezelőtt sokan úgy vélekedtek „mitől lett város Fényszaru”, az eltelt 25 év fejlődése már igazi élhető, szerethető kisvárossá tette Jászfényszarut, ez elvitathatatlan tény. Egy közösség életében
fontos a vezető személye, a polgármester munkája meghatározó, de
segítők, támogatók által tudott kiteljesedni és jelentős eredményeket
elérni.
Elérkezett a várva várt pillanat, az egylet képviselője ismertette közel 10 éves tevékenységüket: „A Jászsági Hagyományőrző Egylet 2008
májusában alakult a Jász Múzeumban, működtetője a Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány. Eddigi működésük első nagy vállalkozása
a jász lakodalmas felelevenítése volt, amelyet 2010 augusztusában a
Nyíregyháza-Sóstói Múzeumfaluban adtak elő. Minden évben nagy
közönségsikert aratnak színpadra rendezett népi és polgári életet bemutató előadásaik (Esték a tanyán…, Igézet ne fogja…, Imádok élni!
– zenés vagdalt az 1960-as évek 70-es évek fordulójáról, Zacc – Jelenetek
egy békebeli kávéház életéből, Élet a Morgóban, és a Jász kamukéró, avagy
történetek Szűcs Mihályról című népi játék.)
(folytatás a 16. oldalon)
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Óévbúcsúztató a 25 éves város hajnalán
(folytatás a 15. oldalról)
Az Élet a Morgóban című darabjukkal 2016-ban az Adácson megrendezett Falusi Színjátszók XX. Találkozóján ezüst minősítést értek
el. Ugyancsak Adácson ebben az évben a Jász kamukéró című darabjuk
bronz minősítést kapott, és hagyományőrző munkájukért különdíjban részesültek.
Rendszeresen fellépnek jászberényi és jászsági rendezvényeken,
történelmi emlékünnepségeken, szokás és viseletbemutatóikat pedig
gyakran láthatjuk a Jász Trió TV Értékőrző című műsorában.
2011-ben nagy sikerrel szerepeltek a Franciaországban megrendezett
Nemzetközi Hagyományőrző Fesztiválon, 2014-ben Lengyelországban, 2016-ban pedig Gyimesközéplokon.”
Az egylet tagja a 70 perces színielőadás tartalmát a következőkben
foglalta össze:
„A jász kamukéró, avagy történetek Szűcs Mihályról című darab a
jász ember humorát, víg kedélyét, huncutságát mutatja be. A jász ember egyik jellemző tulajdonsága ma is, hogy amit nem képes elérni
egyenes úton, azt kerülővel, de mégiscsak eléri.
Az 1861-ben játszódó történet szereplői a jászfényszarui Szűcs Mihály családja és a település néhány közismert lakója.
Szűcs Mihály 1823-ban született Jászfényszarun, és eseményekben
mozgalmas életét is ott élte le. Tanult, világot látott ember volt, s mint
a Jászkun Bandérium főhadnagya, részt vett 1867-ben Ferenc József
magyar királlyá koronázásán.

22 évesen feleségül vette Berze Teréziát, kitől két gyermeke született.
1854-ben belrendőrnek választották, később közgyámi hivatalt viselt, de mellette ellátta a másodbírói feladatokat is. 1874-ben főbíró,
mely tisztséget több éven keresztül ellátta.
A Jászsági Hagyományőrző Egylet által most bemutatásra kerülő népi
vígjáték Szűcs Mihály életének néhány mozzanatát idézi meg ízes népi
nyelvezettel, humorral és a jász emberre oly jellemző kamukéróval. A
darabot írta és rendezte: Hortiné Bathó Edit.”
Az előadás közben a „közönség vette a lapot” mosolygott, nevetett
és tapsolt. Az szereplők elérték, amit akartak, jóleső érzést volt látni
a korabeli ruhákat, a színpadon lévő díszletet, a „kasznit”, az ízes, de
szép falusi beszédet.
Köszönet a forgatókönyvírónak és rendezőnek, hogy 2017-ben
Fényszaruhoz kapcsolódó darabot választottak.
A FÉBE titkára, a Jászfényszaruért Alapítvány kurátora, de mint
a 25 év nagy részének egyik városi vezetője, jegyzője, majd címzetes
főjegyzője, Mészáros László a színpadon mondta el pezsgős pohárköszöntőjét a sikerekben gazdag negyedszázadra, a 2017. évre és a jövőre
a jelenlévőkkel együtt koccintva ürítettük ki poharunkat.
Ezt követően mindenki kedvére fogyaszthatta el a jobbnál jobb hideg és meleg ételeket, süteményeket.
Szépen búcsúztattuk el az óévet, és bizakodva tekintünk a 2018-as
évre.
Tóth Tibor

Dobák Attila operaénekes debütált az Erkel Színházban

Az előadás végén a függöny előtt középen Dobák Attila
Fotó: Dobák Viktor

Dobák Attila Gioachino Rossini: Olasz nő Algírban című operájának Ali szerepében 2017. novemberében debütált az Erkel Színházban. Az előadást a FÉBE szervezésében több operabarát is látta
Fényszaruról. A darabot most mutatták be Magyarországon először.
Az előadás zenéje és a színészek játéka óriási élményt jelentett.
A FÉBE megalakulása óta (1993) a 274. előadás december 27-én
volt az Erkel Színházban, melyet egyesületünk szervezett, és Giacomo Puccini: Bohémélet című operáját néztük meg. Az előadásban
Schaunardo-t, az egyik főszereplőt alakította Dobák Attila.
A Magyar Állami Operaház repertoárján a darab 1937. május 11-től
szerepel, azóta is Nádasdy Kálmán (1904–1980, háromszoros Kossuth-díjas Kodály-tanítvány, 1933-tól az operaház rendezője, főrendezője, 1959 és 1966 között igazgatója volt) rendezése alapján, akkori
díszletekkel mutatják be az operát. Az operaház műsorán ezidáig 882
előadást ért meg.
A darab csodálatos élményt jelentett számunkra, külön öröm volt
látni Attilát, talán legfiatalabb szereplőként nagyszerűen alakította
szerepét.
Az előadások végeztével a művészkijárónál várta csapatunk, hogy
személyesen gratuláljunk. Többen autogrammot is kértek emlékként
jegyre vagy az előadást bemutató szórólapra, sőt fotók is készültek.
Az évadban, az Erkel Színházban harmadik alkalommal február
2-én Giuseppe Verdi: Simon Boccanegra operájában Pietro szerepében lép színpadra Attila. Várjuk az újabb találkozást, további sikereket kívánunk kis hazánk operaszínpadán és a nagyvilágban egyaránt.
Tóth Tibor

XXV. FÉBE jubileumi jótékonysági műsoros est és bál
Az egyesület 2018. február 17-án (szombaton) este 18 órai kezdettel XXV. alkalommal – egyben utoljára – rendez zártkörű jubileumi jótékonysági műsoros estet és bált, melyre tagjait és az érdeklődőket tisztelettel meghívja.
A 90 perces műsor után a vacsora Vágó Tibor specialitásai:
Vörösáfonyás jérce galantin salátaágyon zöldfűszeres öntettel; erdei
gombás rostélyos, töltött csirkecombfilé, burgonyafánk, zöldséges rizs,
helyi házi vegyes saláta; jubileumi tortaszelet. Pogácsa, ásványvíz, pezsgő.
A belépőjegyek asztalfoglalással a jubileumra való tekintettel csökkentett áron, a földszinten 7.000 és 5.000 Ft/fő, a galérián 5.000 Ft/
fő áron vásárolhatók meg.

A jegyek megvásárlására – keddi és csütörtöki napokon 14 és 18 óra
között – a Városi Értéktárban (Szentcsalád tér 12.) személyesen 2018.
február 14-ig Tóth Tibornál van lehetőség.
Részvételi szándékukat a következő elérhetőségeken jelezhetik:
· e-mail címen: toth_tibor@freemail.hu,
· mobiltelefonon: +36/30-337-3336,
· vonalas telefonon: 06-57-660-800.
A jelentkezési sorrendnek megfelelően mindenki kiválaszthatja a
még rendelkezésre álló helyek közül a számára legmegfelelőbbet.
Tóth Tibor
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100 éves a jászberényi tanítóképzés
A nagy múltú intézményhez méltó centenáriumi emlékülés keretében november
25-én (szombaton) az Eszterházy Károly
Egyetem Jászberényi Campusának felújított Apponyi termében emlékeztek meg.
Az évfordulóra dr. Varró Bernadett főigazgató szerkesztésében megjelent a 100 éves
jubileumi évkönyv.
Jászfényszaruról sokan voltak az intézmény tanulói, hallgatói, itt szereztek tanítói és más irányú képesítést, diplomát. A
fényszarui fiúk közül a legidősebb „öregdiákkal”, Mészáros Tivadarral beszélgettem diákéveiről, aki tanítóképzői érettségi
bizonyítványát 1957. június 19-én kapta
meg az intézmény fennállásának 40. évében.
Az ünnepség már november 24-én délután
elkezdődött. Először az intézmény főbejáratának jobb oldalán Máté György szobrászművész, az intézmény ny. tanára emléktábláját
avatták, melynek felirata: „A JÁSZBERÉNYI
TANÍTÓKÉPZÉS 100. ÉVFORDULÓJÁRA MCMXVII – MMXVII”.
A további képzőművészeti programok a
campus kollégiumának Sáros András termében, illetve a Folyosó Galérián folytatódtak.
Az intézmény 11 művésztanárának alkotásaiból álló kiállítással, de többek között Palkó
Tibor és Nagy Tamás festőművészek alkotásai
külön tárlaton kerültek kiállításra.
Városunk díszpolgárának, Szabó Imrefia
Bélának képzősként az 1970-es évek elején
Máté György szobrászművész szárnyai alatt
bontakozott ki a képzőművészet iránti érdeklődése, elkötelezettsége.
Az emlékülést dr. Varró Bernadett főigazgató asszony nyitotta meg, és köszöntötte a
rangos meghívott vendégsereget.
A főigazgató asszonyt szülei és rokonsága
révén fényszaruinak tekintjük.
A 100 éves tanítóképző főiskolán szerezte
meg első diplomáját, majd 12 éven át Jászfényszarun, az általános iskolában tanított.
Méltán lehetünk büszkék rá, hogy szorgalmával, folyamatos képzéssel egyre előrébb
jutott, 17 évig tanulmányi osztályvezető,
2004-től óraadó, 2007-től adjunktus, 2011től főiskolai docens, egy év múlva tanszékvezető és dékánhelyettes, 2014-től dékánként
tanított, dolgozott. 2010-ben doktori fokozatott szerzett.
Vezetésével valósult meg a Szent István
Egyetemből való kiválás, majd a 2016 júliusától megalakuló Eszterházy Károly Egyetembe történő integráció.
Az ünnepi köszöntők sorát dr. Liptai
Kálmán rektor nyitotta meg, majd dr.
Horváth Zita, az EMMI felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára, dr. Kállai Mária
kormánymegbízott, Pócs János, a Jászság
országgyűlési képviselője, Szabó Tamás,
Jászberény polgármestere, dr. Lipcsei Imre
korábbi dékán, Hortiné dr. Bathó Edit, a
Jász Múzeum igazgatója folytatta, és Pomázi
Imréné, a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium igazgatója, mint volt
diák zárta.

Mindenki sikerként értékelte, hogy a Jászságban egy középfokú iskola után főiskola
létesült, melyet sikerült megőrizni, sőt Jászberény mára egyetemi várossá vált.
A színvonalas kulturális műsort követően a
Tanay-kertben egy kocsányos tölgy csemetét ültetett el a centenárium tiszteletére a
rektor és a város polgármestere.

jazásáig Jászfényszarun tanított, az utolsó 11
évben igazgatóhelyettesi feladatokat látott el.
Múlhatatlan érdemei vannak 1981-től a nyolcadikos tanulók KRESZ képzésében, hogy
ezáltal segédmotoros vezetői jogosítványt szerezhettek. 1993-tól neki köszönhetően a tanuszodában több mint 700 óvodás és iskolás
korú gyermek sajátította el az úszás alapjait.

Centenáriumi emlékülés 2017. november 25-én a jászberényi campus Apponyi termében
Dr. Varró Bernadett köszönti a résztvevőket. Fotó: Hundt Soma
Egy kis történeti visszatekintés a 100
éves jubileumi évkönyvből. 1917. október 11-én hivatalosan megnyílik a „Morgó”
iskola épületében a Jászberényi Magyar Királyi Állami Líceum és Tanítóképző Intézet
Pinkert Zsigmond igazgató vezetésével (akinek arcképpel ellátott emléktáblája a földszinti folyosón látható). 1920 júniusában az
első tanítói oklevelek, képesítések átadására
került sor. 1928 őszén dr. Apponyi Albert
közbejárására lerakják a jelenlegi épület alapjait. 1930. június 12-én átadják az épületet.
1934-ben Móricz Zsigmond látogatást tesz
az intézményben. 1949-ben a tanítóképző
„pedagógiai gimnáziummá” szerveződik.
1950 szeptemberétől újra folytatódik a négyéves tanítóképzés. 1959. szeptember 8-tól a
Jászberényi Tanítóképző Intézetben elindult a
felsőfokú tanítóképzés (az 1917/18. tanévtől
az 1958/59. tanévig középfokú tanítói oklevelet adtak át Jászberényben). 1975 szeptemberétől az intézmény főiskolai rangot kapott, a szakcsoportokból tanszékek alakultak.
1986-ban átadták a Zirzen Janka nevét viselő
főiskolai kollégiumot. Az 1988-as tanévtől a
főiskolai tanítóképzés 3 évről 4 évre emelkedik, s kiegészül és lehetőséget biztosít az 5-6.
osztályban való tanításra egy választott szakkollégiumi képzéssel. 2000. július 1-től a 83
éves Jászberényi Tanítóképző Főiskola egyetemi integrációja megvalósult.
Névjegy: Mészáros Tivadar Jászfényszarun
1939. május 4-én polgári családban született.
Húga, Mária testnevelő tanár. A jászberényi
Tanítóképzőben 1957-ben érettségizett, egy
évvel később képesítő vizsgát tett, tanítói
oklevelet kapott. 1957-től 2000-ig nyugdí-

Mészáros Tivadar. Fotó: Menyhárt Éva
1960-ban feleségül vette Tóth Valéria védőnőt. Két gyermekük született, négy unokájuk, egy dédunokájuk van.
1985-től tanácstag és VB-tag, 1994-től
2006-ig önkormányzati képviselő, bizottsági
elnök. 1957-től hét éven át a jászfényszarui
labdarúgócsapat kapusa és a felnőtt színjátszás aktív tagja. Több kitüntetés, köztük a
Jászfényszaruért emlékérem (2001) birtokosa.
Mészáros Tivadart lakásán kerestem meg,
legutóbb márciusban, a Vasút-tanyai iskola
öregdiákjainak találkozóján beszélgettünk.
Örömmel állapítottam meg, hogy betegségéből az eltelt idő alatt tovább gyógyult. Elmondtam jövetelem célját, hogy egyike volt
azoknak, akik még 8 általános iskola után a
tanítóképzőbe jelentkezhettek.
(folytatás a 18. oldalon)
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100 éves a jászberényi tanítóképzés
(folytatás a 17. oldalról)
Miként került szóba a tanítói pálya?
Műszaki érdeklődésű voltam, szerettem
szerelni, barkácsolni, főleg motorokat. Nyolcadikban a továbbtanulásnál az autószerelő
szakma iránt vonzódtam. Az osztályfőnököm, Zingai Béla szüleimnél szorgalmazta,
hogy tanuljak tovább, és érettségizzem le, de
Miklós István és Sebestyén László tanáraim is
erre biztattak. Így jelentkeztem Jászberénybe
a tanítóképzőbe, majd felvételi vizsgára hívtak be.
Hatvan év távlatából emlékszel mi volt a
felvételi vizsgán?
Szóbeli elbeszélgetés volt 3-4 tanár előtt.
Kérdeztek, amire igyekeztem legjobb tudásom szerint válaszolni. A végén kérték, énekeljek el egy dalt. A hallásom miatt az ének
nem volt erősségem. Hirtelen egy dal sem
jutott eszembe, végül az iskolában az osztályunk adta elő a János vitézt, melyben Bagót
alakítottam, és elkezdtem énekelni a jól ismert dalt. Azt hiszem, ennek köszönhetem,
hogy felvettek, ének nélkül akkor és később
sem lehetett bejutni a tanítóképzőbe.
Hogyan indultak 1953 szeptemberében a
jászberényi diákévek?
Kollégista lettem, szüleim úgy látták, így
biztos jó helyen leszek. A fiúkollégium a
Főposta bal oldalán lévő, ma Nagyboldogasszony iskola emeletén volt, a Lehel Vezér
Gimnázium fiútanulóival együtt laktunk. Az

Kikre emlékezel a tanáraid közül,és milyen
volt a napi időbeosztás a diákoknak?
Néhány kedvenc tanárom: Kiss József magyart és történelmet, Kopácsy Béla pszichológiát, Szombathy Miklós matematikát, Legeze
Pál biológiát, Vuics István rajzot, gyakorlati
tantárgyat tanított. A napi háromszori étkezés a kollégiumban volt. Az órák és az ebéd
14 órára befejeződtek, 16 óráig volt kimenő,
utána csendes tanulás, 19 órakor vacsora és
21 órakor takarodó.

Mészáros Tivadar ballagási csoportképe, 1953. Középen Fónagy Sándor osztályfőnök, balján
Zingai Béla igazgató. Fotó: FÉBE-archívum

Elsős és harmadikos diákok a Vasút-tanyai iskolában az 1957/58-as tanévben. Balról jobbra
haladva álló sor: Melegh József, Gergely Balázs, Bordás Mária (Szilágyi Jánosné), Langó Eleonóra,
Zsámboki Katalin, Bordás Mária (Nagy Istvánné), Benke Sándor, Nagy Antal. Ülő sor: Szabó
Bertalan Horváth Judit, Kiss Éva, Mészáros Tivadar tanító, Pál László, Kiss B Ilona, Nagy Erzsébet, Rusai Pál. Legelöl: Pataki György és Pethes Sándor. Fotó: Mészáros Tivadar tulajdona
alsó szinten iskolai oktatás folyt. A leányok
kollégiuma a tanítóképző bal szárnyának
emeletén volt. Jászfényszaruról egy évvel
előbb kezdett Tóth Anna (Nagy Lajosné), őt
ismertem. A kollégiumból csak nyomós szülői kérelemre lehetett hazajönni, úgy is volt,
hogy két hónapig nem voltam itthon.

nyitott teherautón utaztunk. A Vasas ifiben
öt tanítóképzős játékos rúgta a labdát. 1955ben ifi megyei első osztályban elsők lettünk,
ezt egy fotó is megörökítette, nyakunkban az
aranyéremmel.
Az érettségi vizsga 1957 júniusában megtörtént, jött a gyakorlóév majd egy év múlva
a képesítő. Hogyan kerültél Jászfényszarura?
Jászfényszarura nagyon kellet a labdarúgócsapatba egy kapus, így nem volt kérdés,
hogy hová kerülök. Velem együtt Szabó

A tanítóképzőben a Vasas színeiben fociztál.
Milyen sikerrel?
Már elsőben, 1953 ősszén a tanítóképző
mellett lévő sportpályán a Vasas SE labdarúgói edzettek és játszottak, bevettek az ifi
csapatba kapusnak. Hetente két edzés és
vasárnap meccs valahol a megyében, ahová

László osztálytársam is Jászfényszarura került. Szintén osztálytársam volt még Szabó
Béla (Gitler Kálmán feleségének Antal Ilonának keresztfia), valamint később, 1965-ben
Jászfényszarura került kultúrházigazgatónak
Legyel Boldizsár is.
Szabó Laci a benti iskolába én a Vasút-tanyai iskolába kerültem. Fónagy László volt
a szakmai felelősöm, a képesítő jegyeimhez
ő adta a szakvéleményt. A harmadik tanerő
Sztolykov Erzsébet (Nagy Lászlóné) volt. A
kevés gyerekszám miatt itt összevont csoportban folyt a tanítás, az első és harmadik osztályt kaptam.
A környezet, a kollektíva jó volt, azonban a
váltott tanítás a gyakorlott tanítót is próbára
tette, a kezdőnek igazi kihívást jelentett. Hat
tanévet tanítottam ott.
Általános iskolai tanítói okleveled dátuma 1958. július 10-én kelt, fél év múlva 60
esztendő, már igényelted a „Gyémánt Díszoklevelet”. Mint egyike első tanítványaidnak
engem már 1958 szeptemberében tanítói oklevél birtokában kezdtél tanítani elsőben és
harmadikban, az első bűvésztrükköt is tőled
tanultam.
Az ismeretségünk innen datálódik, majd
sok területen később is kapcsolódott társadalmi tevékenységünk, többek között nyolc évig
dolgoztunk együtt az önkormányzatban.
Az olvasók és volt tanítványaid nevében is
kívánom, hogy öt év múlva a „Vas Díszoklevelet” is jó egészségben vedd át.
Tóth Tibor
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Kovács Andrásné köszöntése születésnapja alkalmából
2017. december 18-án délután izgatott gyerekzsivaj fogadta a családtagokat, barátokat és érdeklődőket a Kisiskola színháztermében. Elegánsan öltözött zongorista növendékek és kisebb-nagyobb színjátszók
mutatták meg hol tartanak, mit is tanultak már ebben a tanévben.
Néhány saját verset is előadtak a fellépők, s ezáltal betekintést nyerhettünk belső vívódásaikba, érzéseikbe. A két pedagógus: Ürmösné Fehér
Nikolett és Kovács Tímea büszkék lehetnek tanítványaikra.
Megható látvány volt, amikor a műsor végén a fellépő gyerekek a
színpadon állva énekeltek, gyönyörű hátteret és keretet adva az ezt
követő ünnepségnek. Lehet-e szebb ajándékot kapni egy nyugdíjas pedagógusnak annál, hogy családtagok, csillogó gyerekszemek, hálás volt
tanítványok, színjátszók köszöntik 80. születésnapján?
A mi Rozika nénink, aki mit sem sejtve jött a gyerekek által bemutatott produkciókat megnézni, meghatódott, amikor ennyi szeretet
és megbecsülés vette újra körül. Amikor ő volt az ünneplés alanya.
Amikor felidézhette, mennyire is fontos a pedagógus szerepe. Amikor
elmondtuk, mennyi mindent adott át nekünk, milyen sok mindenre
tanított meg bennünket, amelyet nem csupán az iskolapadban tudtunk hasznosítani, hanem felnőttként, a mindennapok útvesztőjében
is segítenek eligazodni. Polgármester asszony, iskolánk igazgatónője,
a FÉBE elnöke, Erdei Gábor s a SZIBAKÖ (Színjátszók Baráti Köre)
Egyesület elnöke és titkára próbálták megfogalmazni mindazt, amit
sokan érzünk, tudunk. Elfogultság nélkül nehéz nyilatkoznunk róla.
Sok területen példakép számunkra. Hálánkat, szeretetünket sokáig

Kovács Andrásné Rozika az ünneplők gyűrűjében. Fotó: Glonczi Rudolf
élvezhesse még Rozika néni, sugározza felénk továbbra is, mennyire
fontosak vagyunk számára!
2018. január elején a Nagyváradi Drámapedagógiai Műhely tagjai
két autóval jöttek Jászfényszarura, hogy otthonában köszönthessék
mesterüket, tanárukat e kerek évforduló alkalmából.
Magyar Krisztina SZIBAKÖ-titkár

Advent hóesésben

Klippán Richárd fotója illusztráció, a főtéri gyertyagyújtáskor készült
A Zrínyi utcában lakók advent első vasárnapján újra összegyűltek,
hogy immár hatodik alkalommal a rohanó mindennapok közben

megálljanak, beszélgessenek. Ez alkalommal szállingózó hóesés adott
csodás hátteret kis ünnepi délutánunknak. Karácsonyi zene, gőzölgő
tea és forralt bor, az asztalon sós és édes sütemények, szaloncukor,
gyümölcs várta az érkezőket. A Rohoska Máté által előadott dalocskát,
s a felolvasott tanulságos mesét követően Klippánné Ilonka néni és
Kovácsné Elvira néni együtt gyújtották meg az első gyertyát, amely a
hitet jelképezi, majd közös énekléssel adtuk át magunkat az önfeledt
beszélgetésnek, a „jó együtt” érzésének. A gyerekek hangosan kacagtak, futkároztak, mi felnőttek pedig a hideg ellenére is közel 3 órán át
szórakoztattuk egymást történetekkel, felidézett eseményekkel.
ÜNNEP ez az egy nap a mi kis utcánkban. Szeretjük egymást és
szeretünk itt lakni.
„A kapcsolatok célja nem az, hogy általuk rálelj a teljességre, hanem hogy
általuk megoszd a teljességedet másokkal. Nem az, hogy felleld az örömöt,
hanem hogy megoszd az örömödet. Nem az, hogy megtaláld a boldogságot,
(Neale Donald Walsch)
hanem hogy megoszd a boldogságodat.”
Berzéné Magyar Krisztina, Zrínyi utcai lakos

A Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet
A Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet 2017. november 27-én tartotta tisztújító közgyűlését, ahol megválasztottuk az új
tisztségviselőket. Elnök: Reichenbergerné Földvári Anita, alelnökök:
Pallavicini-Pálinkás Borbála Ilona és Ézsiásné Bognár Ildikó, titkár:
Nagy Lászlóné, gazdasági vezető: Hangosiné Réz Mária lett. 2018-ban is kiemelt figyelmet fordítunk a
jótékonykodásra, a hátrányos helyzetű rétegek segítésére, szociális tevékenységek végzésére, nőnevelésre, a
nők és családok védelmére.
Előzetes évi programtervünk:
FŐZZÜNK EGYÜTT
Február 3.
„Nemzetek konyhája”
Március 29. Mindszenty megemlékezés
a templomkertben
Április 14.
FŐZZÜNK EGYÜTT
„Nemzetek konyhája”
Május
Szilágyi Erzsébet Nőegylet
Közgyűlése, Egyesületi nap
Budapesten, Veni Sancte szentmise
a Sziklatemplomban

Június 29-30. Egyesületi nap, Jász Világtalálkozó,
Borsi asszonyok vendégül látása
Augusztus 25. 1Úton zarándoklat az édesanyákért
Szeptember
„Családok éve” – Előadás a családról
Október 13.
FŐZZÜNK EGYÜTT
„Nemzetek konyhája”
November 16. Erzsébet-nap
Szerzetes testvér előadása
Programjaink nyilvánosak, melyekre szeretettel
várunk minden érdeklődőt. Figyelmükbe ajánlom
a Nőegylet honlapját, ahol képes és szöveges cikkek
mutatják be éltünket: www.noegylet.hu
Személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlhatják
részünkre, amit köszönettel fogadunk:
Kedvezményezett adószáma:
18049024–1–41
Kedvezményezett neve:
Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet
Reichenbergerné Földvári Anita elnök
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10 éve indult útjára a vállalkozó nők a vidékért
népfőiskolai projekt Jászfényszarun – IV. rész
Nemzetközi vonatkozású programjaink 2009-ben:
1. 2009.04.24: A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Vállalkozó női Klubja Jászfényszarun fogadta a Franciaországi Faluházak
Szövetsége delegációját (4 fő). A látogatás célja az volt, hogy megismerjék a hozzájuk hasonló magyarországi szervezetek tevékenységét, bemutatásra került a VNV projekt és a vállalkozó nőkkel személyes találkozásokra is sor került.
2. 2009.05.15–17: Nemzetközi NCA-pályázat támogatásával 3 napot töltöttünk Nagyváradon, a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil
Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) vendégeként. A közös műhelymunka célja volt az együttműködés kialakítása, a felnőttoktatás, a
felnőttkori tanulás népszerűsítése, a civil és vállalkozói hálózat építése. A program második része Jászfényszarun zajlott 2009.05.2931. között.
3. 2009.07.30–08.04: Jászfényszaru Önkormányzata Testvérvárosi
Találkozó (Bors – Románia, Zakliczyn – Lengyelország) megszervezésére pályázatot nyújtott be és nyert meg. A több napos program
tervezésében és lebonyolításában Népfőiskolánk is részt vállalt – bemutatásra került a VNV projekt és a vállalkozó nőkkel személyes
találkozásokra is sor került.
4. 2009.06.16–21: Civil szervezetek együttműködése a Grundtvig
hálózatfejlesztő program keretében. Ennek részeként Népfőiskolánk részt vett a lengyelországi Sucha Beskidzkában megrendezett
nemzetközi műhelymunkában, lengyel, francia és további magyar
résztvevőkkel együtt. A hálózatfejlesztő program magyarországi
alapja a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság „Vállalkozó nők a
vidékért három megye, három régió határán” című EU-s programja
volt. Prezentációs anyagokat számtalan rendezvényen, fórumon bemutattunk: Budapest, Miskolc, Debrecen, Jászfényszaru, Szolnok,
Sucha Beskidzka, Nagyvárad. A VNV projekthez kötődő magyar,
angol, francia nyelvű anyagaink elismerést kaptak.
2010: „Esélyt a vidéknek, vidéki esélyek” c. kistérségi szeminárium
sorozat Jászfényszarun megszervezett programjára 2010. április
29-én került sor, ahol a VNV projekt kapcsán bemutatásra került
„Nők szerepe a vidékfejlesztésben” és a „Nők a vállalkozásokban – női vállalkozók” – Tamus Angéla vállalkozó nő.
2011: „Női vállalkozások Európában” – francia vendégek jártak
Jászfényszarun (szeptember 29-október 2.), a szemináriumon a hálózatépítés civilek és vállalkozók között került feldolgozásra s mivel
a vendégek jó része nem járt még Magyarországon, de maguk is
vállalkozók voltak, így a téma különös érdeklődésre tartott számot.
A VNV projekt résztvevői is részt vettek a szemináriumon, illetve
bemutatták vállalkozásukat.
2011: Town Twinning Citizens’ Meetings – Testvérvárosi pályázat
(513283-EFC-1-2010-4-HU-EFC-CM) – lengyel, román települések együttműködésével. E nyertes pályázatot készítették el a Népfőiskola munkatársai, a pályázat beadására az önkormányzat részéről került sor. A pályázati program során a nemzeti és jász értékek
és a vállalkozói szféra bemutatása/bemutatkozása történt – különös

tekintettel a VNV projektre. A projektben lengyel és erdélyi magyar települések voltak a partnerek – Zakliczyn, Bors, Nagyvárad
–, ahonnan a civil és vállalkozói szféra képviseltette magát. A TEMPUS Közalapítvány „HOPPÁ” című kiadványában a program
bemutatásra került.
2011: „Paroles Partagées” (Beszéd a tét) – Grundtvig program
Liege 2011. 04. 10–14. – Magyar részről az APURE Középkelet Európai Vidékfejlesztési Egyesület partnerszervezeteinek
a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaságnak és a JNSZM
Népfőiskolai Társaságnak egy közös munkáját, a VNV projektet
mutattuk be. A „Paroles Partagées” gondolatához kapcsolódóan

Balatonszepezdi népfőiskolán szakmai tanulmányút – női vállalkozások
a Káli medencében. Fotó: Samuné Tusor Mária
a projekt belső és külső kommunikációját emeltük ki. Kitértünk
arra, hogy heterogén volt a résztvevők összetétele mind iskolai végzettségüket, mind korukat tekintve, ráadásul a megye két különböző tájáról érkeztek, a Jászságból és a Kunságból. Számos kérdést
tettek fel a hallgatók az együttműködésére, az elméleti és gyakorlati
oktatásra, a tréningekre, az eredményességre, a projekt utóéletére
vonatkozóan, amelyekre Szabó Gyuláné, a JNSZM NF tagja és egyben a program egyik résztvevője válaszolt.
Különösen felkeltette a figyelmüket, hogy a fentiekben említett
vegyes összetételű társaság eredményesen tudott kiscsoportos feladatokat megoldani, a képzés rugalmassága, amely szerint nem
kötelező vállalkozóvá válni, fontos felismerni, alkalmas lehetek-e a
feladatra, megfelelőek-e a feltételeim. Ha nem, akkor felkészítést
kapok állásinterjúra, szakmai önéletrajzírásra, részt vehetek stílus tanácsadáson, stb. Nagy sikere volt az oktatás utáni Vállalkozói Női
Klub létesítésének, mint a közösségi kommunikáció egyik személyes színterének, valamint az internetes kapcsolattartásnak, ami
napjainkban nélkülözhetetlen, hiszen folyamatosan lehet frissíteni a
híreket, megosztani a tapasztalatokat. Kovács Béláné Pető Magdolna

Nosztalgiavetítés a Városi Értéktárban
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a Városi Értéktárban
novembertől márciusig kéthetente hétfői napokon
(emlékezve, hogy hajdanán ezen a napon a televízióban adásszünet volt) nosztalgiavetítést tart.
A jászfényszarui eseményeken, rendezvényeken anno felvett videoszalagok digitalizálásával lehetővé vált, hogy felidőzzük településünk fontosabb kulturális és egyéb
eseményeit.
A vetítéseken való részvételre a Városi
Értéktár (Szentcsalád tér 12.) közösségi helyisége ad lehetőséget. Február
havi vetítési napok:

Február 12-én 16 órakor
A XI. Jótékonysági műsoros est és bál
– 2003. február 15. eseményeit idézzük fel
Február 26-án 16 órakor
A XII. Jubileumi jótékonysági műsoros est és
bál – 2004. február 21. eseményeit élhetjük
át újból.
Nézzük meg, éljük át újból, ismerjünk
magunkra, nosztalgiázzunk együtt egy
tea mellett a település kulturális rendezvényeinek egy-egy pillanatáról.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Tóth Tibor

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2018/1

21

2017. december 8-án nyílt kiállítás Ghyczy Csongor képzőművész
alkotásaiból a Régi Kaszinó étterem és kávézóban. A Budapestről érkező művész ötven munkát hozott, melyek egy remek és nagyszabású
sorozat alkotóelemeit képezik.

Útvonaltervezés gyermek
neveléshez – együtt, szeretetben

Süttő Márta tanár, mentálhigiénés szakember, pszichodráma vezető és Süttő Gábor gimnáziumi tanár, közösségi programok, táborok
szervezője és vezetője előadása 2018. február 11. 15 órakor.
Helyszín: Szent Erzsébet Közösségi Ház, Jászfényszaru, Szentcsalád tér 2.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.
További információ: www.suttomarta.hu,
jaszfenyszaru-plebania.hu, facebook.com/JaszfenyszaruPlebania

Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány

3000 HATVAN, Bercsényi u. 28.
Tel.: +36-20/248-0208, +36-30/781-4356
ariar60@gmail.com
kutyasziv60@freemail.hu

Néhány ízelítő gondolat
a megnyitó szövegéből:
„Festményei
általában
akrillal készülnek, vászonra, teljesen hagyományos
módon, manuálisan. Ezekkel párhuzamosan jelen
tárlaton is láthatunk tőle
számítógép segítségével, vagy
annak
közbeiktatásával
készített munkákat is, melyek habkartonra kasírozott
vásznak formájában öltöttek testet.”
„Ghyczy Csongor alap koncepciója a nagyvárosi színek elnevezést kapta. Tehát ma megjelenik a nagyvárosi tematika egy kisvárosi közegben,
érdekes új szemszög ez, nem vitás. Visszakanyarodva, egy megfigyelésen
alapuló ötletről van szó, amely alapvetően arról beszél, hogy miért is jó a
nagyvárosban élni és létezni.”
A kiállítás megnyitóján közreműködött Szajkó Nándor jr. és Szajkó
Róbert. Köszönjük Csongornak, hogy elhozta ide ezt a színvonalas
képanyagot!
Bugyi István József

Önismereti klub

Az önismereti klub tagjai havonta találkoznak a művelődési házban

Rigócsőr király

MEGFELELŐ GAZDIK
KERESTETNEK!!!
Virág
1.5 éves keverék szuka,
kistestű, vizsla keverék

Kökény
1 éves kistestű keverék szuka

Dolfy
2 éves tacsi keverék kan

Jack
8 hónapos foxi keverék kan

2017. december 1-jén a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Mikulás-napi ajándékműsort szervezett a gyermekek számára. Az
óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló előadás keretében a Nektár
Színház művészei vitték színre a Grimm-testvérek klasszikus történetét, a Rigócsőr király című mesét. A kis meseszínházat közel 300 gyermek élvezhette. A gyermekek tetszését elnyerő társulat szép magyar
nyelvezettel, kevés színpadi kellékkel, ugyanakkor díszes jelmezekkel
dolgozik. Egyfajta küldetésnek tekintik, hogy meséikkel eljussanak
minél több gyermekhez.
Kép és szöveg: Radicsné Farkas Annamária

Fotó: Bugyi István

Fotó: Glonczi Rudolf

Ghyczy Csongor-képek Jászfényszarun
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Emlékezés

Emlékezés

FARAGÓ JÁNOS
halálának 6. évfordulójára.

„Elmentem tőletek, nem tudtam elbúcsúzni.
Nem volt már időm, el kellett indulni.
Elmentem örökre. Ha látni akartok, nézzetek az égre.”

Feleséged, lányod és családja

KOVÁCS SÁNDORNÉ
ZSÁMBOKI ILONA
halálának 25. évfordulójára és

KOVÁCS SÁNDOR
halálának 17. évfordulójára.

„Pihen a két szív, mely értünk dobogott.
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Mi fájó szívvel egyet tehetünk,
Míg élünk, rájuk emlékezünk.”

Emlékezés

BORDÁS FERENC
halálának 10. évfordulójára és

Lánya és családja

bordás FERENCNÉ
BOGNÁR JUSZTINA

Emlékezés

KUN JÓZSEF

halálának 20. évfordulójára.

halálának 1. évfordulójára és

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

ifj. KUN JÓZSEF

Szerető családjuk

halálának 12. évfordulójára.

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

Emlékezés

özv. NAGY
BOLDIZSÁRNÉ
halálának 1. évfordulójára és

A szerető család
Emlékezés

KOMPOLTI JÁNOSRA
(1943–2017)

NAGY
BOLDIZSÁR

halálának 29. évfordulójára.

„Lelked, mint fehér galamb csendesen messzire száll,
hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb Te leszel.
Utat mutatsz, mert szívünkben örökké létezel.”

Szerető családja

„Csoda volt, hogy éltél és bennünket szerettél,
nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél.”

Szerető családod
Emlékezés

BARANYI JÓZSEF
halálának 17. évfordulójára.

Emlékezés

„Hiába borult rád a temető csendje,
Szívünkben élni fogsz örökre.”

JÁGER ISTVÁN

Szerető családod

halálának 4. évfordulójára.

„Míg éltél, te voltál mindenünk,
Míg élünk érted fáj szívünk.
Veled terveztük a boldog jövőt, szépet,
De a kegyetlen sors mindent összetépett.
A múltba visszaemlékezve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
Nélküled, szomorú, üres a házunk,
Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk.”

Felesége, gyermekei és unokái

Emlékezés

NAGY ISTVÁN

halálának 57. évfordulójára és felesége

TÓTH ILONA
halálának 3. évfordulójára.

Emlékezés

HOLLÓ SZABÓ JÓZSEF

halálának 1. évfordulójára.

„Mikor Rád gondolok, s behunyom szemem,
szeretném hallani, hogy ezt mondod nekem:
Ne sírj, itt vagyok veled!
Nem mentem el, csak megpihenek.
Megpihen lelkem, s visszajövök hozzád. Te csak bízz bennem, s meglátod,
újra veled lesz a te boldogságod. Tudom, hogy szerettek, én is benneteket.
Azt ígértem, odafentről figyellek titeket, és vigyázok rátok.
Ez így is van. Tudjátok. Ne sírj, itt vagyok veled!
Letörlöm könnyed, s megfogom kezed.
Ha majd mélyen alszol, őrzöm álmodat.
Közben elmesélem mostani sorsomat.
Elmondom neked, hogy milyen itt élni, és boldognak lenni.
Béke és boldogság vesz körül, s örök szeretet, mely sugárzik felém tőletek.
Soha, soha ne feledjetek.”

Szerető családod

„Ők már ott vannak, ahol nincs fájdalom,
Csak örök béke és nyugalom.”

Szerető lányaitok, unokák és a dédik
Emlékezés

SZILÁGYI JÁNOS
halálának 3. évfordulójára és

SZILÁGYI JÁNOSNÉ
BERZE MÁRIA
halálának 11. évfordulójára.

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek.
Hiába szállnak árnyak, napok, évek.”

Szerető családjuk
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István u. 10. · Tel.: 70/224-4179
Szemvizsgálat minden szerdán 10 órától (bejelentkezés alapján).

Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.

Starlite
akcióink

Keretek: -30% · Multifokális lencse: -30%
Nyugdíjas kedvezmény: -30% (komplett szemüvegre)
Napszemüvegek: -30%

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30

Apróhirdetések
Felújítandó családi ház Szent László u. 8 sz. alatt
közel 1.400 m2 kerttel eladó.
Érdeklődni: +36-70/356-7737 és +36-70/3646-645
***
Szigetelt, frissen felújított tetővel, két generáció részére is alkalmas
100+75 m2-es ház eladó rendezett kiskerttel.
Jászfényszaru, Dobó I. u. 59. · Tel.: +36-70/500-1917
***
2-3 órás munkát keresek heti 3 alkalommal a reggeli órákban.
Érd.: +36-20/550-1674
***
Bérbe adnánk a Jászfényszaru Szabadság út 45. szám alatt
található jelenleg lakatlan 2 szintes lakást.
3 szoba, konyha, fürdőszoba, 2 wc, lakásból nyíló garázs,
az udvaron melléképület. Az épület központi fűtéses.
Gázzal és vegyes tüzeléssel is fűthető.
Bútorozottan, vagy üresen is bérbe vehető.
Érdeklődni: +36-30/574-8291 vagy vbe1225@gmail.com

Hirdetési díjaink
Vállalkozói Egész oldalas ......... 40.000 Ft
Fél oldalas ............. 20.000 Ft
Negyed oldalas ...... 15.000 Ft
Lakossági Apróhirdetés ......... 30 Ft/szó
Keretes .................. szöveg ........... 30 Ft/szó
		
illusztráció .... 500 Ft/db
Családi esemény .... szöveg ........... 30 Ft/szó
		
fotó .............. 1.000 Ft/db
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Programajánló
Kultúrházak Éjjel-Nappal programok (KHÉN)
Bugyi István József grafikusművész kiállítása
a kaszinóban KHÉN
Szilágyi Erzsébet Nőegylet foglalkozása
a művelődési házban KHÉN
Fortuna Együttes nyilvános próbája
a művelődési házban KHÉN
Baptista istentisztelet a művelődési házban KHÉN
Játszóház a művelődési házban KHÉN
Önismereti klub a művelődési házban KHÉN
Bibliakör a művelődési házban KHÉN
Iglice farsang a művelődési házban
Alsós farsang a művelődési házban
Ovifarsang kicsiknek a művelődési házban
Maszkabál a művelődési házban
Vadászbál a kaszinóban
Ovifarsang nagyoknak a művelődési házban
Nosztalgiavetítés a városi értéktárban – XI. FÉBE bál
XXV. FÉBE bál a művelődési házban
Wass Albert felolvasó est a könyvtárban
Színház – Kikapós patikárius (Jászárokszállás) a művelődési házban
Bababörze a művelődési házban
Nosztalgiavetítés a városi értéktárban – XII. FÉBE bál

Mi újság Fényszarun? · Jászfényszaru város lapja
Kiadja: Jászfényszaru Város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság elnöke: Bordásné Kovács Katalin
Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné Olvasószerkesztő: Kotánné Kovács Tímea
Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Címfotó: Januári hóesés · Fotó: Sugár Istvánné
Lapzárta minden hónap második hétfője
A szerkesztőség címe: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár,
5126 Jászfényszaru, Szent István u. 1.
Mobil: +36-70/673-7618 · E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com
http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html
Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990. · ISSN 1417-894X
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A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!
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