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XXIV. Jászok Világtalálkozója
Jászfényszarun
Önkéntes segítő kerestetik
Mint arról már értesültek, 2018-ban Jászfényszaru kapta azt
a megtisztelő feladatot, hogy városunk rendezheti a Jászok Világtalálkozóját, melyet utoljára a város 20 évvel ezelőtt rendezett meg!
A programokra nemcsak a jász és kitelepült jász településekről érkező vendégeket várjuk, hanem – reményeink szerint – testvérvárosainkból, és a jászok néprokonának tartott Oszétiából is rangos
delegáció érkezik.
A gazdag programkínálat lebonyolításához sok szorgos kézre van
szükség. Például: főzés, sütés, pakolás, teremőrzés, teremrendezés,
vízosztás, települések delegációjának kísérete, háziasszonyi feladatok,
polgárőröknek segítség stb.
Kérünk mindenkit, aki szívesen segítene, jelentkezzen a Petőfi
Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban. A név és elérhetőségek
megadásával egyidejűleg lehetősége van megjelölni azt is, hogy a
jelentkező milyen típusú önkéntes munkát vállalna szívesen.

XXV. FÉBE bál

Meghívó
2018. április 2-án, az 1849-es dicsőséges tavaszi hadjárat emlékére szervezett
30. Tavaszi Emlékhadjárat részeként 12
órától a huszár hagyományőrzők Boldogon a Balázs-tanyán újból felidézik

a hatvani csatát.
A huszár díszszemlére 15 órakor Jászfényszaru Város főterén kerül sor.
Jászfényszaru 1993. január 1-jén városi rangot kapott. A városavató díszünnepségen, 1993. április 2-án Göncz Árpád köztársasági elnök nyújtotta át a város kulcsát Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármesternek. Ünnepeljük együtt méltóképpen a
25 éves évfordulót!
A részletes programokról tájékozódhat a plakátokon, honlapunkon és a Facebook-oldalunkon!

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete szervezésében február 17-én tartották
a 25. jubileumi FÉBE bált. A rangos eseményről későbbi lapszámunkban
tudósítunk.
Fotó: Glonczi Rudolf
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2018. január 16-án és 31-én megtartott
ülésein hozott döntéseiről az alábbiakban nyújtok összefoglalót az érdeklődő olvasóknak.
2018. január 16.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján döntöttek:
·	a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00961 azonosítási számú,
„Jászfényszaru Város Önkormányzata ASP központhoz való
csatlakozása” című projekt keretében kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása feladatok ellátásához a pályázók kijelöléséről. A képviselő-testület felhatalmazta Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármestert arra, hogy a beérkezett pályázatok közül
a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó vállalkozással kösse meg a
szerződést. Értékelési szempontként kizárólag a vállalkozási díjat határozták meg.
·	a „Mezőgazdasági ráépülő startmunka az önfenntartás erősítéséért” című, 2017. évi kistérségi startmunka mintaprogramban vetőmag beszerzéséhez ajánlattevők kijelöléséről. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatok
közül a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó vállalkozással kösse
meg a szerződést.
·	a „Ráépülő mezőgazdasági startmunka program Jászfényszarun” című, 2018. évi járási startmunka mintaprogramban
zöldség-vetőmag és vetőburgonya beszerzésére ajánlattevők
kijelöléséről.
·	a nem közművel összegyűjtött (szippantott) háztartási szenny
víz összegyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére, kezelésére nyertes ajánlattevőként Ludmerszki János
jászdózsai egyéni vállalkozót jelölte ki az ajánlatában meg
jelölt 4.000 Ft/m3+áfa szolgáltatási díj figyelembe vételével. A
képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel kösse meg a szerződést.
Ezen döntéssel egyidejűleg módosította e tárgyban korábban
hozott rendeletét is.
·	a Jászfényszaru 1191/7 hrsz.-ú ingatlanon 350 méter hosszban
út felújítási tervének, árazott és árazatlan tervezői költségvetésének elkészítéséhez ajánlattevők kijelöléséről.
·	a TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008 jelű projekt keretében 6 m
széles út építése Jászfényszaru 05/212 hrsz.-on kivitelezésére
nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról.
·	a képviselő-testület a „Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban – kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás
megkönnyítése érdekében” pályázatra kiírt közbeszerzési eljárás
eredményhirdetése tárgyában a közbeszerzési eljárás nyertesének a Swietelsky Kft.-t jelölte ki a nettó 158.578.101 Ft+ÁFA
ajánlati ár jóváhagyásával. Felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
·	a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00075 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Jászfényszarun”
című projekt építés közbeszerzés I. rész nyertes ajánlattevőként a Helio Active Kft.-t választotta ki az ajánlatában szereplő bruttó 35.725.710 Ft összeggel, valamint a II. rész nyertes
ajánlattevőként a Helio Active Kft.-t választotta ki az ajánlatában szereplő bruttó 21.429.523 Ft összeggel.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdése szerinti feladatkörében
eljárva, a 9/B§ (2) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján
elfogadta Jászfényszaru Város Településszerkezeti Tervét, valamint a Jászfényszaru Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló rendeletet.

Rendeletet alkottak az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a
lakbér mértékéről szóló 24/2011.
(XII.15.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról.
A testület közérdekű célból,
szolgálati jelleggel bérbe adta Bugyik Zsófia pályakezdő védőnő
részére a Jászfényszaru, Bercsényi
út 2/B/1. számú lakást.
Közérdekű célból, szolgálati
jelleggel bérbe adta Gulyás Imre,
a IV. Béla Katolikus Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Dr. Voller Erika jegyző
Iskola pedagógusa részére a Jászfényszaru, Szent István út 6. szám alatti ingatlant, László Gyöngyi,
a Napfény Óvoda és a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola gyógypedagógusa részére a Jászfényszaru,
Bercsényi út 2/B/5. számú lakást, Palócz Miklós, a rendőrség hivatásos állományú tagja részére a Jászfényszaru, Rákóczi út 18. szám
alatti ingatlant, Tüdős Dávid, a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
műszaki munkatársa részére a Jászfényszaru, Bercsényi út 2/B/2.
számú vagy a 2/B/6. számú lakás közül a korábban megüresedőt.
A képviselő-testület felhatalmazta a Gameszt, hogy a bérleti szerződéseket a bérlőkkel megkösse.
Döntöttek Jászfényszaru, Szabadság út 77. szám alatti ingatlan
üzemeltetése tárgyában a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.-vel
kötött üzemeltetési szerződés 2018. március 1. napjával történő
megszüntetéséről. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és az ügyvezetőt a szerződést megszüntető okirat megkötésére.
Jóváhagyták a Szabadság út 5. és Szabadság út 77. szám alatti
ingatlanokon kialakított szobák szálláshelyként való hasznosítását.
Elfogadták az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakások hasznosítására vonatkozó pályázati felhívás közzétételét. /A
felhívás a 2018. januári számban található./
A képviselő-testület támogatta Jászfényszaru várost népszerűsítő kiadvány megrendelését 1.000 példányban, 260.000.-Ft+ÁFA
összegben, melyet a város 2018. évi költségvetésében biztosítanak.
Döntöttek a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt, VP6-7.2.1-7.4.1.216 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelem szerinti
fejlesztés megvalósulásáról, önerő biztosításáról, mely szerint a
Jászfényszaru Város Önkormányzata és Pusztamonostor Község
Önkormányzata konzorciumi együttműködésében megvalósuló, a
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése
Jászfényszarun és Pusztamonostoron” című támogatási kérelemben
szereplő fejlesztés helyszíne Jászfényszaru Sóstó dűlő, Jászfényszaru
külterület 08. hrsz., 06. hrsz., valamint 2279. hrsz.. A projekt összköltsége 138.737.808 Ft, elszámolható költsége 138.737.808 Ft,
igényelt támogatás összege: 117.927.137 Ft. A képviselő-testület
a projekt megvalósításához 20.810.671 Ft önerőt saját forrásként
biztosított az önkormányzat 2018. évi költségvetéséből.
Zárt ülésen:
A képviselő-testület több felajánlott ingatlan tekintetében hozott
döntést, mely szerint megvizsgálta az ingatlanok megvásárlásának
lehetőségét. Ennek érdekében felhatalmazták a polgármestert értékbecslés elvégeztetésére, majd az áralku lefolytatására. Valamint
döntöttek néhány felajánlott ingatlan megvásárlásáról.
(folytatás a 3. oldalon)
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 2. oldalról)
2018. január 31.
Elfogadták a civil szervezetek tájékoztatóit a 2017. évi tevékenységükről és a 2018. évi terveikről.
A testület jóváhagyta a 2018. évben civil szervezetek támogatása iránt kiírt pályázati felhívást. A képviselő-testület felkérte
a jegyzőt, hogy a felhívás helyben szokásos módon történő
közzétételéről gondoskodjon. /A felhívás e lapszámunkban megtalálható./
A képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyta a Jászfényszaru
Városi Sportegyesület 2017. évi beszámolóját.
A Jászfényszaru Városi Sportegyesület részére a konditerem működtetéssel összefüggésben a 2017. július 1. és 2017. december
31. közötti kiadásaik fedezetére 1.418.965 Ft támogatást biztosítottak.
Elfogadták a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.-nek a település
foglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztatóját.
Jóváhagyták, hogy a Közmeghallgatás 2018. február 21. 16:00
órakor kerüljön megtartásra a Városháza dísztermében.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatára döntöttek:
·	a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00075 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Jászfényszarun”
című pályázat projekt keretében műszaki ellenőr feladatok
ellátásához pályázók kijelöléséről.
·	a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00075 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Jászfényszarun”
című pályázat projekt keretében kommunikációs feladatok
ellátásához pályázók kijelöléséről.
·	a „Ráépülő mezőgazdasági startmunka program Jászfényszarun” című, 2018. évi járási startmunka mintaprogramban vetőburgonya beszerzésére nyertes ajánlattevőként a
Rusai-Team Kft.-t jelölte ki az ajánlatában szereplő bruttó
1.424.940 Ft figyelembe vételével, a zöldség vetőmag beszerzésére nyertes ajánlattevőként a Rusai-Team Kft.-t jelölte ki
az ajánlatában szereplő bruttó 689.266 Ft figyelembe vételével. A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármestert, hogy gondoskodjék a szerződés megkötéséről.
·	a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 számú „Fenntarthatóság és
biztonság a kerékpározásban – kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás megkönnyítése érdekében” című projekt keretében közúti biztonsági audit elkészítéséhez nyertes
pályázóként Orosz Gyula gyöngyösi egyéni vállalkozó ajánlatát fogadta el a pályázatában megjelölt bruttó 444.500 Ft
figyelembe vételével. A képviselő-testület felkérte Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel
kösse meg a szerződést.
Módosították a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 19.)
önkormányzati rendeletet.
Támogatták a Trió-Média-Jászberény Kft-vel kötött támogatási szerződés módosítását, a benne szereplő, havonta folyósítandó
összeg 450.000.- forintról 472.500.- forintra, az egyszeri éves
támogatási összeg 500.000.- forintról 525.000.- forintra történő
emelését.
Hozzájárultak, hogy a DEYI Kft. a Jászfényszaru, Szabadság út
3. szám alatt található üzletház bérleti szerződését felmondja. A
bérleti díj számlázása 2017. 08. 31-ig, a rezsiköltség számlázása
2017. 09. 30-ig történik, egyúttal a volt bérlő az üzletház helyreállítási költségeként vállalja 500.000,- Ft megfizetését.
A közbiztonság növelése érdekében a testület 14.900.000 Ft
összegű forrást különít el 2018. évi költségvetésében keretösszeg

jelleggel. A forrás a térfigyelő kamerarendszer állagmegőrzésére,
ELMÜ-ÉMÁSZ engedélyek új áramvételi helyek kiépítésére, hálózatbővítésére, kameraszám bővítésére használható fel.
Támogatták a Jászfényszarun épült hulladékudvar üzemeltetése
kapcsán bérleti szerződés megkötését a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 4 db gép bérlésére.
ZÁRT ülésen:
Döntöttek a Jászfényszaru, Szabadság u. 27. sz. (1996. hrsz.)
alatti ingatlan adásvételéről.
Jóváhagyták az OTP Bank Nyrt-nél vezetett munkáltatói- és
lakáskölcsönök nyilvántartásának megszüntetésére, bankszámla
szerződés felmondására vonatkozó határozati javaslatot.
Elfogadták a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezetői pályázat felhívását.
Dr. Voller Erika jegyző

Sajtóközlemény
Budapest, 2018. január 31.

Már majdnem százezer kérelem
Január 8. óta kérhetik a személyijövedelemadó-bevallás tervezetének postázását a NAV-tól
azok, akik nem regisztráltak az Ügyfélkapun. Az elmúlt három hétben csaknem kilencvenezren, azaz naponta mintegy
ötezren éltek ezzel a lehetőséggel, és küldtek SMS-t, levelet,
nyomtatványt vagy űrlapot a NAV-nak, vagy hívták a 1819-es
Infóvonalat. A papíralapú tervezet postázását március 19-éig
lehet kérni.
Az igénylési lehetőségek közül eddig az SMS a legnépszerűbb,
ugyanis csaknem hetvenezren kérték így az szja-bevallási tervezet
postázását. Több mint húszezren a többi módszer közül választottak.
A tervezet, akár az adózó közreműködése nélkül is – ha nincs
szükség kiegészítésre, javításra – 2018. május 22-én érvényes személyijövedelemadó-bevallássá válik.
Az elkészített adóbevallási tervezeteket a NAV 2018. március
15-től az Ügyfélkapun keresztül elektronikus formában elérhetővé teszi.
Akinek nincs ügyfélkapuja, 2018. március 19-ig kérheti a tervezet postázását levélben, SMS-ben (06-30/344-4304) vagy
a NAV honlapján elérhető űrlapon, formanyomtatványon
(BEVTERVK), továbbá telefonon a 1819-es hívószámon, valamint az ügyfélszolgálatokon.
Az SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az adóazonosító jelet és a
születési dátumot kell elküldeni ebben a formában: SZJA szóköza
dóazonosítójelszóközééééhhnn
Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni.
Aki már most szeretné elkészíteni szja-bevallását, a NAV honlapján, illetve ügyfélszolgálatain elérheti a 17SZJA nyomtatványt.
Az új webes kitöltőfelület 2018. január 8. óta elérhető a NAV
honlapjáról (www.nav.gov.hu/szja/szja), illetve a kormányzati
portálról (www.magyarorszag.hu).
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Csányi Péter
sajtóreferens
csanyi.peter@nav.gov.hu
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Honnan jön a pénz?
azaz miből gazdálkodhat a város önkormányzata
„Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A
települési önkormányzatok alapvető feladata – a közhatalom helyi közügyekben való gyakorlása mellett – a helyi közszolgáltatások biztosítása.
E feladatnak a helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátása –
melynek során nélkülözhetetlen a helyi közösségek kezdeményezőkészsége,
áldozatvállalása is – elengedhetetlenné teszi az önkormányzatok önálló
gazdálkodása feltételeinek megteremtését.
A gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere. Ez a települési önkormányzat számára lehetőséget teremt a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására.” –
olvasható a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény bevezetőjében.
Jászfényszaru Város Önkormányzata által folytatott adópolitika
alapja a kiszámíthatóság, a stabilitás és a helyi lakosok, a településen vállalkozási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek
támogatása. Mit jelent ez?

SAMSUNG Zrt.
A helyi, illetve a települési adókból befolyó bevételekből tud a város
önkormányzata gazdálkodni, a településen bevezethető adónemek
és az alkalmazandó/alkalmazható adómentességek körét a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény határozza meg.
Ezeken túl a gépjárművek után fizetendő törvényben meghatározott adónemből befolyó összeg beszedése szintén önkormányzati
adóhatósági feladat. A befolyt összeg 60%-a az állami költségvetést,
míg a 40%-a az önkormányzatot illeti meg.
Jászfényszaru Város Önkormányzata a bevezethető adónemek közül
az építményadót, a magánszemélyek kommunális adóját és a helyi
iparűzési adót vezette be. Nem élt a telekadó (az önkormányzat illetékességi területén lévő telek után fizetendő), az idegenforgalmi adó
(mely a Jászfényszarun töltött vendégéjszakák után fizetendő) és a települési adók (Az önkormányzat az illetékességi területén rendelettel olyan
települési adót, települési adókat vezethet be, amelyet vagy amelyeket más
törvény nem tilt. Az önkormányzat települési adót bármely adótárgyra
megállapíthat.) bevezetésének lehetőségével.
Továbbá, mint vállalkozóbarát önkormányzat, 2018. 12. 31-ig
egy stratégiai megállapodás keretében vállalta, hogy nem emeli az
egyébként is alacsonynak számító adómértékeket. Ezzel megteremtve a lakosság és a vállalkozások számára fontos kiszámíthatóságot.
Az önkormányzat adórendeleteiből jól érzékelhető, hogy az új kezdő
kisvállalkozások támogatása, befektetéseket Jászfényszaruba vonzó, a lakossági áldozatvállalást alacsony szinten tartó adópolitika
folyik, ezzel biztosítva a helyi munkahelyteremtés sokszínűségét és a
fejlődés fenntartását.
Jászfényszarut gazdag városnak tartják, melyet a város adóerő
képessége alapján határoznak meg. E szám segítségével olyan mértékű szolidaritási hozzájárulási adót határoz meg a költségvetési törvény, melynek eredményeképpen a befolyt adóból 2017-ben már
431.797.937.-Ft összeget kellett, 2018-ban 368.006.234.-Ft összeget kell befizetni a központi költségvetés számlájára.

Mi az adóerőképesség? Az adóerőképesség rendszere az önkormányzat meghatározott szempontok szerinti „jövedelemtermelő”
képességéből indul ki. Alapja az önkormányzat illetékességi területén
keletkezett – az adóbevallások alapján évente bevallott és korrigált –
adóalap és ennek 1,4%-ával számított átlagosan realizálható iparűzési
adóbevétel (korrigált adómérték) értéke. Jászfényszaru jelenleg is a
legmagasabb 1 lakosra jutó számított iparűzési adókategóriába esik,
ebből adódóan a legnagyobb az egy lakosra jutó adóerőképesség. A
feladatfinanszírozás bevezetésével az önkormányzatnak járó állami
támogatás összegét bizonyos arányok szerint csökkenti a központilag
meghatározott elvárt, azaz nem ténylegesen befolyt adóbevétel. Ebből adódóan a település esetében bizonyos meghatározott feladatok ellátására nem kap támogatást, saját bevételből finanszírozhatja
azokat. 2017-től az elvonások sorozata új fogalommal bővül ki,
mely szolidaritási hozzájárulás címen bevezetett elvonás, és amely
már nemcsak támogatáscsökkenést, hanem tényleges saját bevétel
(iparűzési adó) elvonását eredményezi. A szolidaritási hozzájárulás
nem veszi figyelembe, hogy az önkormányzat a helyi gazdaság
tehercsökkentése és versenyképességének növelése érdekében
alacsony szinten tartja a helyi iparűzési adó mértékét. A kifizetésre nem kerülő támogatás és az említett befizetés eredményeképpen
2017-ben 586.423.027.-Ft, 2018-ban 523.225.774.-Ft az elvonás.
Rendkívül hangsúlyos, hogy Jászfényszaru Város Önkormányzata a helyi adóbevételek egy részével rendelkezhet, ugyanakkor,
hogy a település fejlődése ne sérüljön, minden pályázati lehetőséggel él.
Az elvonások és a növekvő feladatok eredményeképpen az önkormányzat megtakarítása csökkenhet/csökken, a takarékos és hatékony
intézményműködtetés ellenére, hiszen az előző évekkel szemben nagyobb kiadásokat realizál, az itt élők tapasztalhatták, hogy folyamatosan bővül a fenntartott intézmények száma, illetve méretük is.
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(folytatás a 4. oldalról)
tartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az
építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.
A fentiek tekintetében nincs lehetőség mérlegelni, ám a helyi rendeletben további mentességeket biztosít az önkormányzat. Mentes a
magánszemély adóalany gépjárműtároló tekintetében, mentes a lakás
céljára szolgáló épület (magánszemély tulajdonos esetén), mentes a
szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség, mentes a nem lakás céljára
szolgáló épület, épületrész, amennyiben az azzal egy helyrajzi számon
nyilvántartott ingatlanon lakás céljára szolgáló épület is található (kivéve, ha az épület vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze).
Építményadó esetében a településen 2 övezet található, az övezeteket meghatározó helyrajzi számokat a helyi adórendelet tartalmazza.
Az 1. övezet javarészt az ipari park területét fedi le, míg a 2. övezetben helyezkednek el a település belterületi ingatlanai. Az övezetekben alkalmazott négyzetméterenkénti adómértékek jóval alacsonyabbak, mint a törvény szerint alkalmazható maximumok
(1.853,9 Ft négyzetméterenként). A helyben alkalmazott mértékek
az 1. övezetben 1.169 Ft/m 2, mely 63%-a a maximumnak, a 2. övezetben 500 Ft/m 2, mely 27%-a a maximumnak.
Országosan is sikeres ipari park működik Jászfényszarun, ennek köszönhetően az építményadóból származó bevétel többsége az itt tevékenykedő vállalkozásoktól származik. Az új befektető érkezése és a
már itt lévő vállalkozás bővítésének hatására vélhetően 2018-ban az
adóbevétel emelkedni fog.

Tekintsük át a bevezetett adónemeket
Építményadó
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények
közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (együtt:
építmény). Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére
kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.
Illetve adóköteles az ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről
szóló törvény szerinti reklámhordozó.
Jogszabály erejénél fogva mentesül az adófizetési kötelezettség
alól a szükséglakás, a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló
törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára
szolgáló helyiség, az atomenergiáról szóló törvény szerint kizárólag a
radioaktív hulladék elhelyezésére, a kiégett nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény, az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint
állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állat(folytatás az 5. oldalon)

Jogszabályban foglalt rendelkezés, hogy azokat a vállalkozásokat,
melyeknek az éves vállalkozási szintű árbevétele nem haladja meg
a 2,5 millió forintot (vállalkozó orvosok, védőnők esetében 20 millió forintot), adókedvezmény igénybevételének lehetőségével támogassa az önkormányzat. Jászfényszaru Város Önkormányzatának
helyi adórendeletében 100%-os adókedvezmény formájában került
meghatározásra a fenti lehetőség. Tehát amely vállalkozás megfelel a
feltételeknek, kedvezmény formájában mentesül az iparűzési adó
megfizetése alól.
A helyi iparűzési adóból származó bevétel különösen a települési
önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális
ellátások finanszírozására és a helyi közösségi közlekedési feladatok
ellátására használható fel.
Adózással kapcsolatos feladatok
A helyi adókkal kapcsolatos teendőket jogszabályi rendelkezés
alapján a hivatal adócsoportja látja el. A csoport az önkormányzati
adóhatóság hatáskörébe tartozó adók kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával, kezelésével, elszámolásával,
ellenőrzésével és az információszolgáltatással kapcsolatos feladatokat
végzi. Az adóztatási feladatokon túl jogszabályban foglaltaknak megfelelően elkészíti az adó- és értékbizonyítványokat, igazolásokat. Együttműködik a társhatóságokkal és az ügyfélfogadási rendnek megfelelően
biztosítja a személyes kapcsolattartást az adózókkal.
A helyi adórendeletek megtalálhatóak a város honlapján, a www.
jaszfenyszaru.hu/városháza/ rendeletek menüpont alatt.
Holló-Szabóné Görbe Éva
JÁSZFÉNYSZARU VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJA
5126 Jászfényszaru, Bajcsy Zsilinszky út 7.
Tel.: 06-57/422-148
E-mail: gondozasi.kozpont@pr.hu
A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet:
1 fő családsegítő munkakör betöltésére.

Vállalkozói Ház és a thyssenkrupp Components Technology Hungary
Korlátolt Felelősségű Társaság

Jászfényszarui Ipari Park – Vállalkozói Ház
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Magánszemély kommunális adója
Kizárólag a természetes személyeket érinti az ún. „házadó”, ami
a jogszabály alapján a magánszemély kommunális adója. Az ingatlan tulajdonosát, bérlőjét, illetve a haszonélvezeti joggal rendelkező
természetes személyeket érinti az adófizetési kötelezettség. A jogszabály nem határoz meg mentességeket, ám a helyi rendelet alapján mentes a 75. életévét betöltött, egyedül élő, illetve a 80. életévét
betöltött tulajdonos vagy haszonélvező, az 50 m2 alatti, komfort
nélküli lakás céljára szolgáló épület és a nem lakás céljára szolgáló
épület, épületrész és az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. Az adónem 1996-ban került bevezetésre 1.500 Ft/év mértékkel,
1992-től 2.000 Ft/év, 2003-tól 3.000 Ft/év, 2015. 01. 01-től az adómérték 5.000 Ft/év ingatlanonként, mely a lehetséges maximum
(28.652,7 Ft/év/adótárgy) csupán 17%-a.
Az adónemből befolyt bevételből a közterületek rendbetétele, tisztán
tartása is folyik. Hosszabb kitekintéssel rendelkező lakosaink emlékezhetnek, hogy (bevezetéskor) a bevétel felhasználásaként szemétgyűjtő
edény vásárlása történt.
Helyi iparűzési adó
A vállalkozási tevékenységet végzők (állandó, illetve ideiglenes jellegű tevékenység) helyi iparűzési adófizetési kötelezettségre kötelezettek.
Vállalkozóbarát önkormányzatunk a már említett stratégiai megállapodásnak megfelelően 2018. 12. 31-ig változatlanul 1,4%-os adómértéket határoz meg rendeletében, szemben a maximálisan alkalmazható 2%-kal.

A jogviszony időtartalma: határozatlan idejű, közalkalmazotti
jogviszony keretében.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (8 óra)
Munkavégzés helye: 5126 Jászfényszaru, Tompa Mihály u. 7.
A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: a gyermekjóléti szolgáltatásban végzendő szociális munka, családgondozás
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazotti jogállásról szóló” 1992. évi XXXIII. tv.,
valamint a 257/2000. (XII. 26.) kormányrendelet rendelkezései
az irányadóak.
A munkakör betöltésének a feltételei:
·	felsőfokú szakirányú végzettség a 15/1998. (IV. 30.) NM. rendeletben előírtak szerint
· számítógép kezelői alapismeret (Ms Office, Internet)
· magyar állampolgárság
·	büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent korábbi családgondozói
tapasztalat.
A munkakör betöltéséhez elvárt kompetenciák:
· jó kommunikációs, és együttműködési készség
· pontosság, rendszeresség, megbízhatóság, empátia
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
·	A pályázó személyi adatait is tartalmazó, a szakmai életutat
részletesen bemutató szakmai önéletrajz
· a végzettséget, képzettséget igazoló okirat/ok másolata
· 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázati kiírással kapcsolatban további információ Jászfényszaru Város Gondozási Központja igazgatójánál, Kiss Jánosnénál
kérhető. Tel.: 06-57/422-148
A pályázat benyújtásának módja: személyesen, e-mailben, postai
úton.
A munkakör betöltésének ideje: azonnal
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pályázati felhívás
2018.02.19.
Jászfényszaru Város Önkormányzata

Sajtóközlemény
Tavasszal kezdődik az Úgynevezett TK bekötő út építése
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, valamint a Tisztelt Érdekelteket, hogy Jászfényszaru Város Önkor
mányzata „Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával 1. ütem” című és TOP1.1.1-15-JN1-2016-00008 azonosító számú pályázata keretében a thyssenkrupp Presta Hungary gyáregy
ségének hátsó bejáratától a 32-es útig (Ördög-tanyától a Sóstó-dűlőig, s onnan a 32-es útig) 6 méter
széles utat épít.
A projekt sikeres megvalósításával az önkormányzat folytatja a befektetők vonzására irányuló, eredményes
tevékenységét. A projekt átfogó célja, hogy újabb közvetlen tőkebefektetések számára hozzon létre eladható
vagy bérbe adható telkeket az Ipari Park területén, emellett biztosítsa a későbbi bővítés lehetőségét, valamint
az, hogy az újonnan kialakított telkek megközelíthetőségét új, a 32-es útról elérhető bekötőútról biztosítsa, ezzel
az Ipari Parkot kifejezetten nagy szállításigényű – akár kizárólag logisztikai profilú – vállalkozások számára is
kedvező helyszínként pozícionálja.
A projekt közvetlen célja, hogy létrejöjjön a 32. számú főútról az Ipari Park új, a jelenlegi megközelítési útvonaltól független megközelítésének lehetősége. A projekt ezt a célt az ún. Sóstó-dűlő és az Ipari Park belső
útjának fejlesztésével éri el.
Az útépítés két ütemben valósul meg. Az első ütemben a Sóstó-dűlőt a Szabadság úttal összekötő, úgynevezett „TK bekötő” út 1209 m hosszú szakasza, míg a második ütemben a TK bekötő utat a 32-es főúttal összekötő
900 m hosszúságú szakasza épül meg.
A 11,5 t teherbírású útpálya 2 sávos kialakítású, 3,0–3,0 méteres forgalmi sávval, mindkét oldalon 1,5–1,5
méter széles padkával épül meg. Az útépítés tervezett bruttó költsége 275.756.370 Ft.
Az útépítés első ütemére a közbeszerzés jelenleg zajlik, eredményes befejezése esetén 2018. márciusban
az önkormányzat szerződést köthet a kivitelezésre.
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
Projektiroda

„SZÉP MAGYAR BESZÉD” verseny az iskolában
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka emlékére kuratóriuma a 2017–2018. tanévre
meghirdette a Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd” versenyt az általános iskolás korosztályra is.
Ez a versenyforma az ifjúság anyanyelvi nevelését, a beszédkultúra
javítását szolgálja.
A vetélkedő résztvevőinek egy szabadon választott, majd egy kötelező 20–25 soros szöveget kell felolvasniuk a szakmai hozzáértő
zsűri előtt.
Az iskolai versenyre iskolánkban január 15-én került sor, amelyre
kilenc tanuló nevezett az 5–8. osztályos korosztályban.
Az iskolai megmérettetés után a területi versenyre továbbjutó versenyzők:
5–6. osztályos korosztályban: Pető Hanna Boglárka 5. osztály,
7–8. osztályos korosztályban: Víg Hanna Klaudia 7. osztály.
A Jászberényben a könyvtárban megrendezett versenyen Pető Hanna Boglárka (felkészítő: Botkáné Sárközi Ildikó) korosztályában 4.,
Víg Hanna Klaudia (felkészítő: Nagy Józsefné) a 8. helyezést érte el.
Gratulálunk a szép eredményhez!
Botkáné Sárközi Ildikó

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyházak,
a társadalmi és civil szervezetek támogatására pályázatot ír ki.
Támogatási célok:
a) egészségügyi, szociális, karitatív tevékenység, egészséges életmód
elősegítése,
b) nevelés, oktatás;
c) kulturális, közművelődési, művészeti és sporttevékenység;
d) közbiztonság, közlekedésbiztonság javítása;
e) helyi programok támogatása;
f ) fogyatékosok támogatása;
g) zöld program, városépítés, környezetvédelem, műemlékvédelem;
h) az önkormányzat feladatkörébe tartozó más közösségi tevékenység.
Pályázhatnak azok az egyházak és civil szervezetek, egyéb közösségek, amelyek:
a) bejegyzett székhelye Jászfényszaru közigazgatási területén van,
vagy
b) bejegyzett országos vagy regionális szervezete Jászfényszaru igazgatási területén önálló szervezeti egységgel rendelkezik, vagy
c) tevékenységüket kizárólag, vagy elsősorban Jászfényszaru lakossága érdekében végzik, és
d) nyilvántartásba vétel céljából bejelentkeztek az önkormányzathoz.
e) azok a pályázók, akik korábban önkormányzati támogatásban részesültek, csak a beszámolási kötelezettségük teljesítése után nyújthatnak be újabb pályázatot.
Nem adható támogatás:
a) üzleti és gazdasági tevékenység elősegítéséhez,
b) olyan szervezetnek, amely országgyűlési vagy önkormányzati
választáson jelöltet állít, illetve pártot közvetlen támogatásban részesít,
c) olyan szervezetnek, amely éves beszámolójával és – közhasznú
szervezet esetében – közhasznúsági mellékletével kapcsolatos, a 2011.
évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének
nem tesz eleget,

TÜDŐSZŰRÉS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2018. évi
tüdőszűrő vizsgálatot
2018. március 02-től (péntek) 2018. március 26-ig (hétfő)
végzik Jászfényszarun.
Szűrés helye: Egészségház (Deák F. u. 1.)
Szűrővizsgálat időpontjai:
Hétfő:
12.30–16.30 óráig
Kedd:
8.30–12.30 óráig
Szerda:
12.30–16.30 óráig
Csütörtök: 8.30–12.30 óráig
Péntek:
8.30–12.30 óráig
Utolsó szűrési nap:
2018. március 26. (hétfő) 12.30–16.00 óráig

A helyi verseny résztvevői.
Fotó: Kovács Lászlóné

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

d) a Jászfényszaru Város Önkormányzatától kapott 2017. évi támogatással nem számolt el.
Új pályázathoz mellékelni kell:
a) a pályázati adatlapot,
b) egyház esetében a nyilvántartásba vételt igazoló, illetve az egyház
képviselőjét képviseletre jogosító okiratot,
c) intézmény esetén az alapító okiratot,
d) egyéb pályázó esetében a létezését és céljának megfelelő folyamatos
működését igazoló iratot,
e) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a törvénynek megfelelően az éves beszámolóját, és közhasznúság esetében a közhasznúsági mellékletet is letétbe helyezte,
f ) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy országgyűlési és
önkormányzati választáson nem állított jelöltet.
A pályázat beadási határideje: 2018. március 15.
Beadási cím: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1., „Civil pályázat” megjelöléssel.
Pályázni pályázati adatlapon kell, mely a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal épületében térítésmentesen vehető át, vagy letölthető a www.jaszfenyszaru.hu honlapról. A határidő jogvesztő,
az ezt követően benyújtott pályázatokat a Kiíró érdemi vizsgálat
nélkül elutasítja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 4.
A pályázó a támogatásként kapott összeg vonatkozásában legkésőbb
a következő év január 31-ig, büntetőjogi felelősségének tudatában,
aláírásával igazolt beszámolóban tájékoztatni köteles a támogatást
nyújtót az elnyert összeg felhasználásáról.
Jászfényszaru, 2018. február

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Tájékoztató
kéményseprői szolgáltatásról
A lakossági kéményseprőipari szolgáltatás ingyenes, azonban január elsejétől már csak akkor jön a kéményseprő, ha megrendeljük a
szolgáltatást. A családi házban (egylakásos ingatlanban) élők a jövőben a nekik alkalmas időpontra kérhetik a kéményseprést, illetve az
ellenőrzési munkákat, melyek nem kötelezőek, azonban a biztonság
érdekében javasoltak.
A megrendelés időpont egyeztetéssel történik, melyet végezhetünk
interneten, telefonon vagy személyesen.
· Interneten:
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken.
· E-mailben:
levelét a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve.
· Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül:
	a 1818-as ingyenesen hívható központi telefonszámon, a 9.1.1
menüpont választásával jelentkező ügyintézőnél.
· Személyesen:
	ügyfélfogadási időben várja a megyei ellátási csoport Kunszentmártonban, a Rákóczi utca 19. szám alatt.
Ezeken a felületeken az egylakásos ingatlan tulajdonosa egyeztethet
időpontot az ingyenes kéményseprői sormunka elvégzésére.
Ugyanitt van lehetőség a társasházban elmaradt sormunka harmadik
időpontjának egyeztetésére. Ennek a munkának az elvégzése kiszállási
díj ellenében történik meg.
Az ingyenes lakossági kéményseprőipari szolgáltatás megrendelése a
megyei igazgatóságokon keresztül a továbbiakban sem intézhető!
További hasznos információkat talál a http://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/ oldalon.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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Iskolai hírek
III. Liliom bál
„A szeretet és a jótékonyság egy, mert ha jót cselekszünk, szeretettel tes�szük.” (Teréz anya)
2018. január 20-án rendezte a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és
Diákönkormányzata jótékonysági bálját. Nyitó programként a városi
énekkar és az egyházközség kórusa, valamint Jáger János és barátai
zenélése mellett vonult be a színpadra az est több mint 180 szereplője.
Először az alsó tagozatosak énekelték a Kicsiny kis fényemmel világítani fogok kezdetű éneket kedves mutogatással kísérve, melyet tanító
nénijeik és dr. Kocsisné Horti Monika tanított meg nekik. A negyedikesek és a felsősök Sándorné Tóth
Éva vezetésével a már-már az iskola
indulójává váló kedvenc dallal, a
Ne félj, mert megváltottalak című
énekkel vonultak be egy mécsessel
a kezükben, melyet a Lajkó Sándor által készített szívbe helyeztek
el. Egy közös ének után Lovászné
Török Magdolna igazgató asszony
nyitotta meg a bált.
Változatos műsorral kedveskedtek
iskolánk tanulói a vendégeknek. A
2. a osztályosok fekete-fehérbe bújva egyáltalán nem totyogtak esetlenül a színpadon, Fáczán Izabella és
Hortiné Tóth Éva tanító nénik segítségével nagyon ügyesen járták a
pingvin táncot. Nagy Jázmin Abigél (3. b) Szalai Borbála Őrködő csillagok című versét adta elő, majd a 2. b osztályosok Lajkóné Tanczikó
Tünde irányításával banya jelmezbe bújva varázsolták el a nézőket az
ismert Gryllus-dallamokra. Dr. Kocsisné Horti Monika tanította be
Kotlár Ágnes (3. b), Kollár Júlia (7. c) és Dobák Laura (7. c) furulya
számát. Csizmarik Zoé (6. a) karika tudásával kápráztatta el a nézőket,
majd a 4. b osztályosok egy elszomorodott lányt vidítottak fel vidám
angol nótákkal, angolul Jáger Adrienn és Kriston István segítségével.
Rácz Ádám (5. a) K. László Szilvia: A Nap és a Hold című versét
szavalta el, melyet Bordásné Kovács Katalin tanított be. A 3. b osz-

tályosok szerint itt van a Kánaán, amiről egér jelmezbe bújva Tóthné
Takács Ilona vezetésével igyekeztek meggyőzni a jelenlévőket. Az 5. a
osztályosok Életképek című jelenetében mindenki magára ismerhetett, akármilyen életkorban van is. Felkészítőjük Sinkovics-Gebura
Katalin és dr. Kocsisné Horti Monika volt. Az első szerelem felejthetetlen. Ki tudhatná ezt jobban, mint a 8. b-sek és a legnagyobb magyar
költők, akiknek varázslatos szavaiból Berzéné Magyar Krisztina állított össze egy válogatást Matécsa László Csaba részvételével. Nyers Lili
már külföldi megmérettetésen is elismerést szerzett zongorajátékával,
tehetségét most a bál közönségének egy Chopin-darabbal bizonyította. Charlestontól a popig repítették a nézőket a 7. a osztályosok egy
Mészárosné Dobák Ildikó által betanított látványos egyveleggel, majd
lélegzetvisszafojtva figyelhettük Kovács Lillát (6. a), aki a magasban
mutatta meg, mit tud a karikán. Autentikus cigány táncot láthattunk

Banya Tifani (3. b) és Banya Norbert (5. c) előadásában, majd a 7. c
osztályosok idézték fel az iskolai pillanatokat, de most egy kicsit más
szemszögből, a sajátjukból, parodizálva tanárt, diákot egyaránt. Poénjaikat Tóth Sándorné rendezte jelenetté. A 7. b osztályosok Enrice
Iglesias Fájó szív című dalára nagyon vidám szívvel táncoltak, melyben
Polatschekné Rimóczi Melinda segítette őket. Mindenkinek a szívében
ott lapul valahol egy grund. A 6. a osztálynak nagyon nagy lelke van,
így szívvel-lélekkel és Kotánné Kovács Tímea vezetésével énekeltek és
táncoltak a grundért. A műsort a pedagógusok produkciója zárta, dalban köszöntötték a vendégeket Jáger János és zenésztársai segítségével.

Iskolai hírek
Alsós farsang
Február 9-én délután 4 órakor kezdődött az alsó
tagozatos gyerekek hagyományos farsangi bálja a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A pedagógusok által
feldíszített nagyterem várta a jelmezbe öltözött kicsiket
és nagyokat. Az egyéni jelmezes bemutatókat követően
négy osztály csoportos bemutatóval is szórakoztatta a
közönséget és a négytagú zsűrit, akiknek az idén is nehéz
feladat jutott: kiválasztani a jók közül is a legjobbakat. A
délután második felében az önfeledt táncé volt a főszerep, majd a tombolatárgyak is boldog gazdára találtak.

Ezúton szeretnénk megköszönni a szülőknek és a
helyi támogatóknak a tombola, sütemény és szendvics
felajánlásokat, melyekkel hozzájárultak a program sikeréhez.
A bál bevételét az áprilisban megrendezésre kerülő
fenntarthatósági projekthét és komplex tanulmányi
verseny szervezésére és jutalmazására fordítjuk.
Szöveg: Czeglédi Dóra
Fotók: Lovászné Török Magdolna

A vacsorát Szántai Attila és a Jászsteak Bt. szolgáltatta. A miskolci Vídia zenekar számai között mindenki találhatott kedvére valót a
tánchoz, majd a tombolasorsolás következett. A felajánlóknak köszönhetően számtalan szép nyeremény talált gazdára, és több fődíjat
is ki tudtunk sorsolni. Iskolánk és a Diákönkormányzat egy 50000
Ft értékű okosórát ajánlott fel, dr. habil Szepessy Béla, a nyíregyházi
egyetem művésztanára Anya gyermekével című fametszetével szolgálta
jótékonysági céljainkat, Pócs János országgyűlési képviselő egy értékes
festményt ajánlott fel.

Kisorsoltunk egy 10000 Ft-os vásárlási utalványt a Liliom jegyet
vásárlók között. A szerencsés nyertes Pikács Lívia 6. b osztályos tanuló
lett. A Támogatói jegyet vásárlók között egy 25000 Ft-os vásárlási
utalványt sorsoltunk ki, melyet Pethő Máté 6. a osztályos tanuló nyert.
A báli dekorációt Vargáné Dobák Tünde és Bugyi István József alkotta a tantestület segítségével. A szervezés Lovászné Török Magdolna
és Kotánné Kovács Tímea feladata volt.
Köszönjük mindenkinek, aki munkájával, hozzájárulásával, jelenlétével segítette a rendezvény megvalósítását. Hajducsek Miklósnak,
Glonczi Rudolfnak, Tanczikó-Ruis Beatrixnak, Karizs Evelinnek és a
Jász Trió Tv-nek a bálról készült fotókat és felvételeket. A polgárőrségnek a biztosítást, Fekete Károlynak és Hornyák Péternek a hangosítást.
(folytatás a 9. oldalon)

(folytatás a 8. oldalról)
Köszönjük a következő adományozók felajánlását:
Hortiné Tóth Éva, Török Imre, Berényi
Ferencné, Rimóczi Sándorné, Pethő család, Tanczikó Attila, Győri Ernő, Győriné
dr. Czeglédi Márta, Palócz Tímea, Kovács
Ádám, Pádárné Dobai Melinda, Matécsa
László, Kurunczi Andrea, Seresné Velkei
Bernadett, Pólik Tünde, Vincze Veronika,
Bodnár Viktória, Nagy Tiborné, Kovács
Tímea Krisztina, Kulics Lászlóné, Kohári
András és felesége, Ézsiásné Pál Mária, Tóth
Tibor, Nagy Józsefné, Mezei Zsolt, Ács
Veronika, Róbel Gábor, Fáczán Izabella,
Farkas Máté, Nádudvariné Jáger Judit, Barócsi Józsefné, Hajcsik Kamilla, Ormándy
György, Ézsiás Nikoletta, Toró Zoltánné,
Kovács Jánosné, Palotainé Jánosi Krisztina,
Kovács Lívia, Kotán család, Donert Vidámpark, Harangozóné Jáger Ildikó, 6. a osztály,
Bakó János, Lakatos család, Kincses Sziget,
3. b osztály, Rózsafüzér Társulat, Ipari
Centrum, id. Zsámboki Sándor, Polatschek
család, Keresztesi Gyuláné, Klippán család, Csizmarik család, Kleopátra Patika,

Borbély Sándor és családja, Sándor család,
Humán munkaközösség, Sugár Judit, Reál
munkaközösség, 7. c osztály, Kóródi András és családja, Cserháti Tibor és családja,
Mészáros Réka és családja, Vargáné Dobák Tünde, Dobák Pálné, DAJKÓKER,
Önkormányzat, Győri István, Berze Anett
Lili és családja, Csipkerózsa Virágbolt,

Ézsiás Barnabás, Lovász Bence, dr. Voller
Erika, Győri Ernő Gábor és családja, dr. Sándor Mátyás és felesége, FÉBE, Bedekovich
Népfőiskolai Társaság, Zsámboki Zsolt, Réz
Ferencné, Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár.
Kotánné Kovács Tímea
Fotók: Glonczi Rudolf
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Újrahasznosított farsang
Február 2-án délután a Nagyiskola ebédlőjében gyülekeztek a Diákönkormányzat által meghirdetett pontverseny következő fordulójának résztvevői. Az idei tanévben Ternyák Csaba egri érsek útmutatása
alapján a teremtett világ védelme, a környezetvédelem jegyében telik
a verseny. Az első forduló egyik feladata az volt, hogy forgassanak az
osztályok egy kampányfilmet a Föld védelmében. Nagyon sok ötletes
alkotás született, ezek megtekintésével indult a farsang. Dobák Dominika és Gedei Cintia diákönkormányzati tagok vezetésével minden
kisfilm után az alkotók beavatták a közönséget, mi volt a céljuk a film
elkészítésével. Az 5. a osztály egy tudományosan alátámasztott alapos
munkát állított össze sok meggyőző képpel. A 6. a osztályosok vidám
csapat lévén humorosan igyekeztek minden diákot rábeszélni, hogy
autó helyett kerékpárral, illetve egyéb módon jöjjön iskolába pl. futva,
ugrálva, a barátjuk kerékpárjának csomagtartóján stb., és még az udvaron is a kukába dobják a szemetet... A 7. a osztályosok mini interjúkkal állítottak jó példát társaik elé. A 7. b-sek a szemetelőket győzték
meg, hogy hagyjanak fel ezzel a rossz szokásukkal. A 7. c-sek az osztályfőnökükkel készítettek interjút, aki biológiatanár lévén meggyőzően magyarázta el a legfontosabb tudnivalókat. A 8. a osztály vállalkozó
kedvű diákjai Fényszaru határába, a Zagyva-partra látogattak el, és egy
lírai zenei aláfestéssel, csak a képek erejével mutatták meg a természet
szépségét, és az azt megtörő szemét károsító voltát. A 8. c osztályosok
pedig az internetet hívták segítségül kisfilmükhöz.

kük körül ők voltak a csillagos éjszaka, és egy
egyéni műanyag pohárból készült szoknyajelmezük is volt. A 6. b-sek osztályfőnökük
vezetésével a szemétkezelés mai és modern
változatát mutatták be, de náluk a kukákból
újrahasznosított jelmezes kiskutyák bújtak
elő. A 7. a-sok smileként, a 7. b-sek pedig
M&M’s cukorkaként jelentek meg. A 7. c-sek
a tavalyi pontverseny Szent László fegyvereit
hasznosították újra egy lovag személyében,
akit udvarhölgyek kísértek. A zsűri ugyanarra a döntésre jutott, mint a filmek esetében,
mindenki maximális pontszámot érdemelt ki.
A verseny után jó hangulatú buli zárta a délutánt.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács TímeaBar

Sikerek a birkózásban
Baráth Koppány területi bronzérmes, Baráth Konor ismét DélkeletMagyarország bajnoka.
2018. február 11én Gyomaendrődön
rendezték meg DélKelet Magyarország
kötöttfogású Területi
Bajnokságát,
amely
egyben válogató verseny is volt a Diák I-es
Országos Bajnokságra. Remek birkózással
Koppány 42 kg-ban
bronz, Konor 50 kgban aranyérmet szerzett, így izgalommal
és nagy reményekkel
készülnek a március
ban
megrendezésre
kerülő Magyar Bajnokságra, hogy országos szinten is összemérjék
ügyességüket és erejüket a velük egy kor- és súlycsoportú birkózó
társaikkal.
Kép és szöveg: Baráth Olga

Doni megemlékezés
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Rajzos siker Szerencsen!
Programozó sikerek
A szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola „Adni jó” címmel
hirdetett meg rajzpályázatot elsősorban az Egri Főegyházmegye diákjai
számára.

Bármilyen technikával küldhettek be az iskolák munkákat, egyetlen
megkötés volt csupán, mégpedig az, hogy A/3-as méretben lehetett a
gyerekeknek dolgozniuk. Iskolánk több mint húsz munkával pályázott, és nagy örömünkre Mészáros Réka hetedik évfolyamos tanulónk
különdíjat ért el. Szívből gratulálunk neki!
Bugyi István József · Kép: Mészárosné Dobák Ildikó

„Egy napon, mikor sok gyereknek más dolga már nem akad,
arra gondol, hogy együtt kéne tölteni a napokat.”

VI. Virgonc tábor
Élmény-Kaland-Kincs-Élmény-Kaland-KincsÉlmény-Kaland-Kincs-Élmény-Kaland-Kincs
az Őrségben,
az Őrségi Nemzeti Park szívében Őrimagyarósdon
Elhelyezés:
padlásteres kőházban,
5–7 ágyas szobákban
Időpont:
2018. július 9–16. 8 nap 7 éjszaka
Részvételi díj:
32.000,- Ft
(Részletekben is fizethető!)
Rengeteg program vár rátok
Magyarország különleges, ritkán látogatott tájegységén.
Tervezett kirándulások:
Szalafő, Őriszentpéter, Szőce, Pityerszer, Zalaegerszeg, Magyarszombatfa, Ják, Körmend stb., a környék nevezetességeinek
felfedezése, játékok, ügyességi vetélkedők az erdőbe torkolló
hatalmas kertben, kézműveskedés, tábortűz, foci, ping-pong,
csocsó, disco, éjszakai túra, fürdőzés a közeli Vadása-tóban, és
egyéb vízi élmények stb.

Botkáné Sárközi Ildikó a humán munkaközösség vezetője, Czeglédi Dóra az alsó tagozat igazgatóhelyettese és Tóth Sándorné a reál
munkaközösség vezetője mint zsűritagok a filmek megtekintése után
azt a döntést hozták, hogy minden alkotás kapja meg a maximális
pontszámot, hiszen a maga nemében, ötletességében mind egyedülálló.
A következő program az újrahasznosított jelmezek versenye volt. Itt
az 5. a osztályosok egy egész divatbemutatóval készültek, a 6. a-sok
szinte teljes létszámban vonultak fel, a holdat jelképező osztályfőnö-
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A hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium játékos
Scratch programozási versenyt hirdetett a felső tagozatos általános iskolás diákok számára a 2017/2018-as tanévben.

Ezen a versenyen a mi iskolánk is képviselte magát három csapattal.
Az első forduló akadályait sikeresen vették, így bejutottak a 2018. 02.
15-én megrendezett döntőbe. A II. korcsoportban hetedikesekkel és
nyolcadikosokkal mérték össze tudásukat, melyben kimagaslóan teljesítettek.
I. helyezett Nagy Levente (7. c), Dombai Alex (7. b) és Polatschek
Péter (7. a) csapata.
II. helyezett Kotán Eszter (7. b), Mészáros Réka (7. b) és Víg
Hanna (7. c) csapata.
V. helyezett Füle Viktória (7. a), Nagy Dominik (7. c) és
Novodomszky Tibor (7. a) csapata lett.
Gratulálok a nyerteseknek, és további lelkesedést, jókedvet kívánok
a programozáshoz!
Kép és szöveg: Polatschekné Rimóczi Melinda

Versmondók jelentkezését várjuk!
Jászfényszaru Város Önkormányzata, a Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtár, a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Drámapedagógiai Műhelye, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete a Magyar Versmondók Egyesülete szakmai védnökségével XI. alkalommal hirdeti
meg a Jász Fény vers- és prózamondó találkozót.
Rangos találkozónkról a résztvevők továbbjuthatnak az országos
József Attila, Illyés Gyula és „Regősök húrján” versenyekre is. Felső
tagozatos, középiskolás és felnőtt kategóriákban április 23-ig lehet nevezni a www.jaszfenykonyvtar.hu honlapon elérhető űrlapon. Ugyanitt megtekinthetik a verseny kiírását is. Bővebb információ Bordásné
Kovács Katalinnál a jászfényszarui művelődési házban.
Katinka

MEGLEPETÉS!
(kitekintés határon túlra)
Jelentkezzetek
Lovászné Magdi néninél
a Nagyiskolában
10.000 Ft előleg befizetésével!
2018. január 12-én iskolánk diákjaival megemlékeztünk az 1943-as
doni áttörés évfordulójáról. Koszorút helyeztünk el, mécsest gyújtottunk, és imát mondtunk az áldozatok lelki üdvéért a II. világháborús
emlékműnél.
Nagy Józsefné · Fotó: Kovács Márton (7. c)

További részletekért hívhatjátok a 30/557-5023-as telefonszámon
Magdi nénit.
Töltsünk el együtt egy élményekben gazdag,
vidám, szórakoztató, tartalmas hetet!

Rácz Ádám és Szénási Sándor sikeresen szerepeltek a Megavers 2018. országos televíziós versmondó verseny elődöntőjében Szolnokon. A további
szereplésről, a tv adás időpontjáról tájékozódjanak a Facebookon, hiszen
majd szavazni is lehet.
Kép és szöveg: Katinka
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Óvodai hírek
Vidám legény a bohóc

A Napfény Óvoda Vidám legény a bohóc címmel hirdette meg pályázatát, amely a farsangi bálhoz kapcsolódott.
Bohócainkat a szülők és a gyermekek közösen készítették különböző
technikákkal. Készült bohóc lufiból, dobozból, textilből, papírtányérból. A munkákat egy hétig a művelődési ház kiállítótermében láthatta
a közönség, majd beköltöztettük bohócainkat az óvoda aulájába.
Ebben az évben 81 gyermek és családja vehette át az elismerő oklevelet és a vele járó ajándékot.
Kép és szöveg: Földvári Edit

Az első téli élmények
a Napfény Óvodában

Szikrázik a hótenger, elkészült a hóember!
Hótenger, hótenger – répaorrú hóember!
Seprűnyél a kezében, vaskalap a fejébe!
Hótenger, hótenger – répaorrú hóember!
/Sarkady Sándor: Hóember/
A január meghozta nekünk az igazi telet. A gyerekek nagy örömére
esett a hó, napokig beborította az óvoda udvarát. Lehetett szánkózni,
csúszkálni, hócsatázni, és elkészült Tóbiás, a répaorrú hóember.
Földvári Edit · Fotó: Sinkovics Gebura Katalin
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Bugyi István József önálló kiállítása a Régi Kaszinó galériában
Farsang az oviban

A Napfény Óvoda első farsangi bálját tartotta 2018. február 10-én
és 11-én a jászfényszarui művelődési házban. Az első napon a kisebbek mutatkoztak be. A második napon a nagyobb csoportos gyerekek
léptek színpadra, ahol tánc kíséretében mutatták meg magukat. Nem
múlhatott el a mulatság az óvó nénik fellépése nélkül, akik az idén
bohócokká változva mutatták be produkciójukat. Az óvónők műsorát
tánc, jelmezbemutató és tombolahúzás követte. Köszönet illeti a szülőket a segítségért, a büfé finomságaiért, a tombolafelajánlásokért, amivel
hozzájárultak a délután sikeréhez.
Földvári Edit · Fotó: Glonczi Rudolf

Nagy érdeklődés mellett,
február másodikán nyílt meg
a Régi Kaszinó étterem és kávézó galériában Bugyi István
József grafikusművész kiállí
tása. A kiállítást Sárkány
Győző Ferenczi Noémi-díjas érdemes művész nyitotta
meg, közreműködött Oancz
János gitáron. Az alkotó a
régebbi és a közelmúltban készült munkáiból állított össze
látványos és tartalmas válo
gatást.
A kiállítás különösen jó alkalom arra, hogy az érdeklőBugyi István József
dők a kortárs grafikaművéFotó: Glonczi Rudolf
szetről elmélkedjenek.
A huszonegyedik századi fiatal grafikusok annyiban sajátos
helyzetben vannak elődeikhez képest, hogy az új mediális eszközök, a digitális képalkotás és az internetes hálózat stb. korában
kívánják a hagyományos sokszorosító grafikai eljárásokat elsajátítani, és művészi képalkotás céljára használni. Felvetődik a kérdés, hogy a digitális képalkotás és sokszorosítás közegében miféle
megváltozott szerepe lehet a hagyományos grafikai eljárásoknak,
illetve kell-e, s ha igen, miként kell alkalmazkodni a grafikusoknak ehhez a jelenkori helyzethez? Továbbá mindez kiegészül azzal a változással, amire Sárkány Győző is utalt, nevezetesen, hogy
a helyi, nemzeti és a nemzetközi művészet közötti különbségek
egyre könnyebben tűnhetnek el, mosódhatnak össze, vagyis egy
mai fiatal alkotó egészen más keretek-határok között gondolkodhat és alkothat, mint elődei, és ez nyilván visszahathat a tényleges
művekre.
Bugyi István grafikáinak általános jellemzője a legjobb értelemben vett könnyedség. Ehhez nem csak komoly rajztudásra és
metszési szakismeretre van szükség, hanem azzal is tisztában kell
lenni, hogy a rajz eredeti jelentése és a kép egész struktúrája miként fog annak következtében megváltozni, hogy nem közvetlen,
hanem közvetett módon kerül a papírra.
A kiállított alkotások hangulatokat, benyomásokat, ötleteket,
gondolattöredékeket és technikai játékot tükröznek a nézők felé.
Mivel sokféle szemléletmódnak megfelelnek, ezért rendkívül széles közönséget tudnak megszólítani. Az alkotó ugyan szorosan
kötődik a városhoz, a megyéhez és a magyar grafikai hagyományokhoz, de grafikái − a jól kiválasztott témáknak és a közérthető
képi elbeszélésmódnak köszönhetően, − a miénktől eltérő kulturális hagyományokkal rendelkező emberek számára is könnyen
befogadhatók. Nem véletlen, hogy a művész sikeresen szerepel
külföldi kiállításokon is.
Rajzain-metszetein a humoros, a groteszk, az absztrakt és a
grafikai lehetőségek engedte természetelvű ábrázolás különböző
arányú kombinációit figyelhetjük meg. Hol egyik, hol másik
érvényesül erősebben, de valamennyi képnél áttűnik, és némi
túlzással a kompozíció részévé válik, az alkotó új megoldásokat
kereső, kísérletező szándéka, valamint lendületes, ám az időnkénti szorongástól sem mentes habitusa.
Műkedvelő embereknek, a szakembereknek és minden kedves
érdeklődőnek szívből ajánljuk Bugyi István József kiállításának
megtekintését!
Lisányi Endre

Bugyi István József: Kontinuitás-linómetszet – 36x27,5 cm – 2017

Bugyi István kiállításának megnyitója. Fotó: Mártai Viktória

Előadás zenéről, éneklésről

2018. január 24-én a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, Magyarország egyetlen hivatásos női kamarakórusa közel 100 fő előtt tartott
előadást a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban. Az együttes
kiemelt figyelmet fordít a fiatalok zenei nevelésére. Világi és egyházzenei művek egyaránt hallhatók koncertjeiken.
Szöveg: Radicsné Farkas Annamária
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Negyedszázada nyílt meg a Fénydiszkó a művelődési házban
A Petőfi Sándor Művelődési Ház vezetése 1992. december közepén
egy budapesti kft.-vel ötéves szerződést kötött a hétvégeken, pénteken
és szombaton diszkó üzemeltetésére. A közös vállalkozást az önkormányzat is támogatta.
A nagyterem és előtere átalakításának, felújításának teljes költsége
a vállalkozót terhelte. A várható szórakozólétszámhoz szükséges új
illemhelyek kialakításának költségét a bérlő és az önkormányzat közösen viselte.

Végre eljött a várva várt nap. 1993. február 26-án – negyedszázada – este 9 órától hajnal 3 óráig üzemelt a diszkó. A megnyitót
sztárvendég, majd sör- és whiskykóstoló színesítette.
A 16 éven aluli tinik sem maradtak diszkó nélkül, minden szombaton délután 5 órától este fél 9-ig övék volt a terem. A tinidiszkó
február 27-én 50 forintos belépővel indult.
Annyi sztár Jászfényszarun, mint akkor az öt év alatt megfordult, azt
megelőzően és azóta sem járt. Megnyitás után egy hónappal fellépett
Somló Tamás, augusztusban az EDDA együttes, decemberben a PADÖ-DŐ, 1994 augusztusában Fenyő Miklós, szeptember 3-án Marcellina, október 8-án Csepregi Éva és sorolhatnám tovább.

Marcellina rajongói (1994. szeptember 3.)
Az átalakítási munkákkal két hónap alatt végeztek. A galériarészt
akkor alakították ki, a táncparkett egy részét alulról színes fényekkel
megvilágított üveglappal cserélték ki. A fénytechnikának tartóoszlopokat, a táncosnőknek a terem közepén két oldalt összekötő hídon
középen gömböt alakítottak ki, a bokszok melletti falat tükörlapokkal
borították be. A színpadképet is a használatnak és a látványnak megfelelően
rendezték be. Fehér fém asztalokkal,
székekkel rendezték be a terem egy részét.
Az európai színvonalú szórakozást
a legmodernebb számítógép vezérelte
fénytechnika, a Garry típusú hangtechnika, az igényes válogatott zenei
anyag biztosította. A táncosnők megjelenése sem volt szokásos korábban,
ennek is megvolt a személyes vonzása.
A két bár, az előtéri és benti, az italok
és gyorsételek széles választékával várta
a szórakozni vágyókat. A zenei és táncos
szórakozás mellett biliárdasztalok és a
játékautomaták is rendelkezésre álltak.
Fenyő Miklós fellépése
A belépődíj kezdetben jelképes összegű,
100 Ft volt.
(1994. augusztus)

PA-DÖ-DŐ Lang Györgyi és Falusi Mariann (1993. december)
Kezdetben, illetve egy-egy sztár fellépésének estéjén ezer főt jóval
meghaladó létszámmal üzemelt a diszkó, a biztonsági szolgálat épületen belül többségében ura volt a helyzetnek.
Az öt év alatt is folytak kisebb változtatások, főleg látvány, festés,
bútorzat területén.
Egy-egy diszkó után a főúton kukaborogatás és némi randalírozás
is megtörtént. A környékbeli lakókat a magas zajszint zavarta, a ház
pénteken, szombaton foglalt volt, egy idő után a helyi fiatalok száma
csökkent, ők máshová mentek szórakozni.
A lakosság véleményét is figyelembe véve az ötéves szerződés nem
került meghosszabbításra.
Összességében az öt év alatt a helyi fiatalok helyben minőségi szórakozást kaptak, sok sztárt megismerhettek, és biztos az idő minden
emléket széppé tett.
A nagyterem korabeli belső képét ma már egy-egy fotó vagy videofelvétel őrzi, az akkori diszkós fiatalok ma már gyermekes szülők, néhányan nagyszülők. A zenei ízlés is megváltozott. A nagytermet azóta
is többször felújították, da a galéria, a boksz maradt, ezt vitathatatlanul a Fénydiszkónak köszönhetjük. Településünk kultúrtörténetéhez
ez az öt év is hozzátartozik.
Tamus Angéla fotóival nosztalgiázzunk kicsit! Talán többen felismerik magukat! Szöveg: Tóth Tibor Fotók: Városi Értéktár archívumából

Óz Jászfényszarun
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Könyvtári hírek

Magyar kultúra napja

Januárban a meghirdetett „hozd vissza a régen lejárt könyvet” akciónk sikeresnek bizonyult, a felszólítottak 55%-a érezte fontosnak,
hogy korrigálja mulasztását. Ez a nem várt siker arra sarkall minket,
hogy tovább folytassuk ezt a kezdeményezést, és a kedves olvasókkal
együtt elérjük a 100%-os eredményt.
2018. február 9-én immár hagyományosan hívtuk össze egy kis ünnepségre azokat, akik sikeresen teljesítették a Nagy könyves kihívást
előző évben. Ezúttal is 50 könyvet kellett elolvasni, ami valljuk be,
nem kis teljesítmény.

Immár hagyomány városunkban, hogy a magyar kultúra napját színházi előadással ünnepeljük. Nem történt ez másként idén sem. Január
27-én a Magyar Zenés Színház társulata Tanulmány a nőkről című
darabja bemutatása előtt Csomor Csilla színművész, városunk szülötte
osztotta meg gondolatait a nézőkkel.

A benevezett olvasóink közül 7 fő: Turú Istvánné, Pethő Ferencné,
Farkasné Tanczikó Henrietta, Rohoska Anikó, Háfráné Csuka Gabriella, Háfra Sóti Bernadett, Szűcs Anett (+2 fő könyvtáros) ért célba.
A teljesítményért cserébe ezúttal is könyvet ajándékoztunk. Minden
könyv egy újabb élet, újabb élmény, kaland. Akik napi rendszerességgel olvasnak, jól tudják ezt. Szeretnénk, ha minél többen átélhetnék ezt az élményt, és csatlakoznának az idei kihíváshoz. Idén csak 12
könyvet kell elolvasni ahhoz, hogy sikert arathassunk.
A menetlevél átvehető a könyvtárban, illetve letölthető a honlapunkról (www.jaszfenykonyvtar.hu). Reméljük, hogy a havi egy könyv elolvasása több olvasót vonz majd.
Február hónapban már 175 db új rendelésű könyvvel és
hangoskönyvvel várjuk olvasóinkat, ebben a Márai-program 7. fordulójában 260 ezer forint értékben beszerzett dokumentumai is benne
foglaltatnak.
Nagy szeretettel várjuk a hímzőkörbe (kedd 14 óra) és a horgolókörbe
(péntek 15 óra) jelentkezőket.
Továbbra is tartjuk azt a jó szokásunkat, hogy új könyveket havi
rendszerességgel és olvasói kérésre szerzünk be. Kérjük, kedveljék
és kövessék Facebook (www.facebook.com/konyvtar.fenyszaru) és
instagram (@konyvtar.fenyszaru) oldalunkat!
Találkozzunk a könyvtárban!
Kép és szöveg: Nagy Ildikó könyvtáros

Ha baj van a gyerekkel
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Drámapedagógiai Műhelye a hagyományos Szülők Akadémiája programja keretében, a IV.
Béla Katolikus Általános Iskolával együttműködve, Jászfényszaru Város Önkormányzata támogatásával szervezte meg soros programját a
Kisiskolában.

Január utolsó napján ismét zsúfolásig megtelt a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár színházterme. Óvodások, iskolások nézték kíváncsian a Tóalmási Titánok amatőr színjátszócsoport műsorát. A rendező, Kovács Tímea – aki édesanyjától, Kovács Andrásnétól vette át a stafétát
a jászfényszarui színjátszók vezetésében is – a Fortuna Együttes több mint 35 évvel ezelőtt bemutatott sikeres darabját újította fel. Az apróságok
együtt éltek a játszókkal, szurkoltak Dorkának és barátainak, hogy megvédjék őket a gonosz nyugati boszorkány ármánykodásaitól. A nagyok
lelkesen biztatták iskolatársaikat, hiszen Karmancs és Durmancs szerepét Berze Anna és Nagy Bálint napsugaras színjátszók alakították. A nézőtéren pedig ült néhány felnőtt is, akik ifjúságuk színjátszós éveit idézhették fel. A sikert örömmel konstatálták a tóalmási színjátszók, elmondásuk
szerint, bár már több helyen szerepeltek, még nem találkoztak ilyen jó közönséggel.
Kép és szöveg: Katinka
A közel 50 résztvevő szülő és pedagógus érdeklődéssel hallgatta a
Bethesda Gyermekkórház munkatársait, Sorompóné Fléger Ildikó főnővért, az ADHD Centrum ápolásvezetőjét, Rideg Gyula lelkészt és
Németh Sándor pedagógust. Az előadók gyakorlati példákon keresztül mutatták be egyes magatartászavarok hátterét, azok kezelésének
lehetőségeit. Végül személyes tanácsadással is élhettek az érdeklődők.
Sok új ismerettel, lélekben megerősödve – csakúgy, mint Pál Feri
atya előadása után – jöttünk ki a teremből. Kép és szöveg: Katinka

Január 23-án pedig Jászfényszaru Város Önkormányzata nevében
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester köszöntötte a kultúrában,
kultúráért dolgozókat a Régi Kaszinó étteremben.
Katinka
Fotó: Glonczi Rudolf

Évfordulók
Helyi vonatkozású évfordulók:
585 éve történt a község nevének első okleveles említése – 1433
275 éve történt a kitelepülés Kiskunfélegyházára – 1743
250 éve új templomtorony épült – 1768
235 éve téglaégető mester fogadtatott – 1783
225 éve nagy marhavész pusztított – 1793
225 éve került felállításra a Zsámboki kereszt – 1793
185 éve került felállításra az Alsó temetői kereszt – 1833
145 éve átadták a forgalomnak a Hatvan–Szolnok közötti vasútvonalat – 1873
120 éve került jelenlegi helyére az Öregszőlői kereszt, amely 15 éve
került felújításra és felszentelésre – 1898. és 2003. 11. 23.
115 éve elkészült a vasútállomás épülete – 1903
115 éve ültették el a vasútállomási fákat, a nyugati ostorfákat – 1903
115 éve újították fel a Sóstói keresztet – 1903
105 éve avatták fel a nyolc tantermes Kisiskolát – 1913. 08. 19.
90 éve bevezették a községbe a villanyt – 1928
70 éve avatták a városháza falán a 1848-as centenáriumi emléktáblát
– 1948. 03. 15.
55 éve megalakult a helyi takarékszövetkezet – 1963
50 éve avatták a párt és a tanács új épületét, megnyílt a Néprajzi Kiállítás a régi városháza földszintjének négy szobájában – 1968. 12. 17.
45 éve megalakult a víztársulás – 1973
45 éve megnyílt a Szabadság úton az ABC áruház – 1973
45 éve a Papkastélyban létrehozták az Öregek Napközi Otthonát –
1973. 09. 01.
35 éve (a mai Szent István út végén) új kényszervágóhíd és húsbolt
épült – 1983
30 éve a III. számú kút megkezdi az ivóvíztermelést – 1988
25 éve történt városunkban:
1993. január 1-től Jászfényszaru a városi cím viselésére jogosult;
Február 26-án 21 órakor a művelődési házban megnyílik a Fény-diszkó;
Március 16-án a Nagyiskola ebédlőjében tartotta alakuló ülését a
Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok megyei egyesületének helyi
csoportja, vezetője Urbán Sándor lett;
Április 2-án Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke átadta a
városi címet tanúsító oklevelet a r. k. templomban rendezett ünnepségen;
(folytatás a 20. oldalon)
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Nemzetek konyhája – Az erdélyi puliszka
2017. február 3-án délelőtt a Szilágyi Erzsébet Független Segítő
Nőegylet szervezésében került megrendezésre a Nemzetek konyhája
elnevezésű program első összejövetele. A főzőcske a Kultúrházak éjjelnappal országos programsorozatba is kapcsolódott.
A puliszka készítés rejtelmeibe Palencsár Erzsébet avatta be
az érdeklődőket, bemutatta az
elkészítés fázisait, megosztotta a
résztvevőkkel az apró, de fontos
fortélyokat.
Az „eredmény” közös elfogyasztása előtt Nagyné Kiss
Mária tartott előadást a puliszka történetéről. A kellemes
hangulatú közös főzésnek a Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár biztosított helyet.
A hagyományok átadását
remekül példázza, hogy titkáSzépen terített asztal.
runk, Nagy Lászlóné Terike, az
osztályával el is készítette a puliszkát, ami kivétel nélkül ízlett
a fiataloknak.
A Nemzetek konyhája következő összejövetelén az olasz
konyhára jellemző ravioli titkait
szeretnénk megismerni. Ennek
tervezett időpontja: április 14.,
mely alkalomra szeretettel várAz alapanyagok előkészítése.
juk az érdeklődőket!
Reichenbergerné Földvári Anita
Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet
Fotók: Nagy Ildikó
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Jászfényszaru címerének története
2. rész 1670
Az előző lapszámban Jászfényszaru eddig ismert legrégebbi, de le
nem közölt – feltehetően 1669-ből származó pecsétnyomóját mutattam be.

Nagy Lászlóné tanítványaival.

Főzés után – étkezés előtt.

In memoriam
Tálas Ernő Jászladányban 1926. július 23-án született. Jászapátin
érettségizett. Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett német-olasz szakos gimnáziumi tanári
oklevelet, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán 1956-ban
kapta meg énekművész-énektanári diplomáját.
A forradalom és szabadságharc Svédországba sodorta, ahol a Királyi
Operánál először ösztöndíjasként, majd tagként nyugdíjazásáig énekelt.
Sok operaházban énekelt, koncertezett szerte a nagyvilágban, a tengerentúli magyarság körében is. Élete utolsó negyedében sok időt töltött szülőhazájában, gyakran fellépett a jászsági programokon.
Jánoshidán 2005-ben kapta meg a jászok XI. világtalálkozóján a
munkásságát elismerő Jászságért díjat. Ott halottam őt először énekelni, és személyesen kértem fel a 2006. évi FÉBE XIII. Jótékonysági
műsoros est és bál díszvendégének, melyet örömmel elfogadott.
A báli fellépésekor már 80 éves volt, de hangján nem fogott az idő.
Lírai tenorként nápolyi dalokat, választott és szülőhazájának egy-egy
népdalát „a cappella” előadásmódban (hangszeres kíséret nélkül) énekelte, és aratott nagy sikert. A csitári hegyek alatt című népdalt tőle
tisztábban és szebben énekelve azóta sem hallottam.
Kapcsolatunk ezt követően is megmaradt, egyesületünk kiadványaiból mindig részesült. Tőle pedig viszonzásul róla szóló könyvet és CD
lemezeket kaptunk.
A Jászok Egyesületétől január 31-én jött a szomorú hír, hogy Tálas
Ernő 2018. január 17-én, életének 92. évében, Budapesten elhunyt.
Római katolikus szertartás szerint február 8-án Maglódon a szülei
mellé helyezték örök nyugalomra. Emlékét tisztelői megőrzik!
Tóth Tibor
A FÉBE bál 2006. február 18-ai műsorában mint díszvendég énekel.
Fotó: FÉBE-archívum

Jászfényszaru 1670-es
viaszpecsétje

Jászfényszaru 1670-es
szárazpecsétje

Mindössze egy évvel később – a török uralom idején – 1670-ben a
település új pecsétnyomókat készíttetett. Ezek a pecsétnyomók viszont
az előző cikkben bemutatott viaszpecsétlővel szemben meglehetősen
igényes kivitelűek, és sokkal pontosabb rajzolatúak. Rajta Jászfényszaru ma is használt címermotívumai látszódnak. A hármas halomból
kettős kereszt nő ki, aminek a két oldalán egy-egy levéllel rendelkező,
öt sziromból álló stilizált virágszál látszik. A szárak és a kereszt között
pedig sugarakként vonalak tűnnek elő. A kereszt szárai mellett egyegy kis pont is megfigyelhető, feltehetően díszítésként alkalmazva. A
bélyegző felirata latin nyelvű:
SIGILUM FESARVEN • 1670
A szöveg rövidítve van, hiszen teljesen így lehet feloldani: Sigillum
Fesaruensis 1670. Magyarul: fészarui (ma úgy mondjuk: fényszarui)
pecsét. 1670. Tehát megállapítható, hogy Jászfényszaru nevét – az
előző pecséttel együtt – régiesen Fészarunak írták, és feltehetően így
is ejtették. Ekkor, megegyező felirattal a település ugyanazzal a mesterrel szárazbélyegzőt is készíttetett, melyhez hasonlót elsősorban az
ügyvédek ma is használnak. Ez a pecsét csak apró dolgokban tér el az
előbbitől. Így például a virág, szirmok helyett pöttyökkel (3-4) van
jelezve, a virágszálak és a kereszt közötti vonalak pedig hiányoznak.
Szintén 1670-ben a település egy nagypecsétet is készíttetett, de feltehetően egy másik mesterrel, hiszen a pecsét képe eltérő, és mélysége
is kisebb. A települési motívumok itt is azonosak, de az ábrázolásuk
eltérő. A kettős kereszt felső szárán
egy X díszítés is látható, míg a kereszt szélei lekerekítettek, és egyegy sávval díszítettek. Ennek a viaszpecsétnek a másik érdekessége,
hogy a kereszt két oldalán látható
virágszálak túlméretezettek: száraik
vastagok és telt bimbóban végződnek. A virágszálak belső oldalán pedig a kereszt irányában négy-négy
hullámvonal is megfigyelhető.
A viaszpecsét felirata:
Jászfényszaru 1670-es
SIGIL POSSES • IAZYGAL
nagypecsétje
FEE SZARU 1670
A latin rövidítés így oldható
fel: Sigillum possessionis Iazygalis Feenszaru 1670. Magyarul: Jász
Fénszaru település pecsétje 1670. A viaszpecsét feliratának érdekessége
a fordított N betű, ami a korabeli pecsétmetsző hibájának tudható be
és meglehetősen gyakori eset volt. Fontos kiemelni, hogy – ismereteim
szerint – a település nevében itt szerepel elsőként a jász előtag. Ezt a
pecsétet úgy tűnik csak ritkán használhatták, és feltehetően ismeretlen
ok miatt idővel ki is vonták.
A három 1670-es pecsétnyomó tehát Jászfényszaru településnevének
kétféle írásmódját őrizte meg Fészaru és Fénszaru alakban, és a Jászság
egyik legkorábbi pecsétnyomóinak számít. (folytatjuk)
Dr. Farkas Kristóf Vince

Meglepetés egy verseskötet
megjelenése kapcsán
Szabó Bélát az általános iskolában 1963-ban ismertem meg. Én ekkor kerültem be a Vasút-tanyai iskolából, és három évet együtt jártunk
Lantos Péter osztályában. Főiskolásként a nyári szünidőben két hónapot a Vasútállomáson a zöldáru átvételénél dolgozott a Béke Mgtszben, ahol engem főállásban alkalmaztak.
Barátságunk elmélyülése az elmúlt 25 évben a Fényszaruiak Baráti
Egyesületéhez kötődik. A sok közös tevékenység, a programok sokasága még közelebb hozott bennünket egymáshoz. Megismertem feleségét, Zitát és az édesanya nevét viselő leányát, akit képernyőn, újságok
hasábjain sokszor lehet látni, hiszen Szabó Zita rendőr alezredes a JászNagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.
Az 1980-as évek közepétől – édesapja iránti tiszteletből – már Szabó
Imrefia Béla néven szerepelt a közéletben. Kiállító művészként is ezen
a néven ismerte meg a szakma. 2005. augusztus 20-án, 53 évesen lett
Jászfényszaru város díszpolgára.
Sokoldalú és sokszínű képzőművészeti tevékenységét ismertem,
hiszen a már említett nyári munka szünetében 1973-ban portrét is
rajzolt rólam. Tudom, hogy egyaránt jól bánik fával, fémmel, ceruzával. Faragott kopjafákat, tervez és készít érmeket, plaketteket, portré
domborműveket, szobrokat, kisplasztikákat és köztéri emlékműveket.
Jászfényszarun tucatnyi műve megtalálható, és hazánkban, illetve a
határokon túl is számos alkotása látható. Azt azonban nem tudtam
róla, hogy a hetvenes évektől folyamatosan ír verseket is.
Béla az elmúlt év adventjében keresett meg
a Városi Értéktárban,
hogy átadja magánkiadásban megjelentetett
verseskötetének
egy
dedikált példányát a
családomnak, és további húsz kötetet a FÉBE
részére.
Szabó Imrefia Béla
PORUNK FELETT
c. verseskötetének nyi
tó oldalán ez olvasható: Szabó Imrefia Béla feleségével, Fügedi Zitával
„Feleségem, FÜGEDI a jászberényi Trianon-emlékmű avatásakor
ZITA emlékének aján2013-ban. Fotó: Szabó Zita
lom”.
A B5-ös 111 oldalas kiadvány minőségi papíron, keménytáblás fekete műbőr kötésben, arany nyomatú felirattal jelent meg. A könyvben
hatvan vers hét ciklusban elosztva olvasható.
Álljon itt egy szonett ízelítőül a könyvből:
CARMEN AMATORIUM (Szerelmi dal)
Mennyi szerelmes simogatással
idéz elém kezem, a szobrász!
Csordultig telt a szívem varázzsal,
mert emlékeim között ott állsz:
szemedben csillagok zenélnek,
hajadban méz illatú fények…
Nyíló ajkaid hangját, mosolyát,
csókos nyelved édes ízeit,
dolgos ujjaid drága bársonyát,
tested rejtett, finom íveit,
melegét érzékeimben őrzöm.
Ujjaimban hordozlak magammal
Nem hagyom, hogy az idő legyőzzön
szépségedet pusztító rohammal!
A verseskötet a városi könyvtárból kölcsönözhető a verset szeretők
számára.
Köszönjük, hogy versei nem maradnak az íróasztal fiókjában, és erről
az oldaláról is megismerhetjük.
Tóth Tibor
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A fényszarusi Basák eredetéről
A fennmaradt községi és egyházi iratok alapján a következőket
tudhatjuk e nagynevű régi redemptus család régiségeiről.
A XVII–XVIII. század fordulóján összeállított katonai és adólajstromok (1699, 1705, 1710, 1713, 1715) nem tüntetnek fel Basa
családnevű családfőt, vagy hadköteles korú adózót. Tehát a Basák Fényszaru újratelepülését követően aránylag később érkeztek
(vissza), és minden bizonnyal a Galga mentén vándoroltak le dél
felé, ahogy arra a kútfők is emlékeznek.
Az első Basa, akinek fényszarui létéről tanúbizonyságot tesz
az anyakönyv, Basa György (I.), aki 1675–1726 között élt. Ő
minden bizonnyal még valahol fent északon láthatta meg a napvilágot, de családjával az 1720-as évek második felében érkezhetett Fényszarura. Akkorra már más Basák is éltek itt, Márton és
János, talán György közeli rokonai, unokatestvérei voltak, de leszármazásuk rövid úton magba szakadt, utódaik nem lettek, vagy
elszármaztak. Györgyünk (I.) fia – ugyancsak György (II.) – sem
Fényszarun született, de annyi bizonyos, hogy valamikor 1700
körül. Bizonyára apjával érkezett községünkbe. Az idős György
(I.), alig 50 évesen hamarosan elhunyt, de az ifjú Györgynek
(II.) sikerült megállapodnia és tehetősségre is szert tennie, hiszen
1745-ben földmegváltásra jelentkezett, és redemptussá lett (a
megváltott földterület nem ismert).
A redemptus ifj. György fia (II.), György (III.), aki 1727-ben
született, már kevésbé volt megelégedve az akkori fényszarui lehetőségekkel. A redemptio előestéjén, még 1744 őszén Kiskunfélegyházára költözött féléves, Fényszarun született gyermekével,
Istvánnal. A legifjabb György (III.) neve ott szerepel a 73 Jászfényszaruról származó félegyházi alapító neve között. István (1744–)
már Félegyházán nőtt föl, feleségül a szintén fényszarusi származású félegyházi alapító Kesik György lányát, Sárát (1755–) vette.
István és Sára házassága Félegyházán köttetett, első gyermekeik
is ott születtek, valami miatt mégsem érezték otthon magukat
távol Fényszarutól. Az 1760-as fényszarui összeírás adatai szerint
István apja, György (III.) addigra már visszaköltözött Fényszarura, ott további gyermekei is születtek. György (III.) gazdasága,
ahogy az sok, már redemptus családnál általános volt akkoriban,
meglehetősen szegényes volt: 1760-ban szűk családjával harmadrendű, roskatag kalyibában élt, istállójában mindössze egyetlen
fejős tehene tengődött, és semmilyen egyéb lábas jószággal nem
rendelkezett, sem disznaja, sem birkája nem volt, csupán tucatnyi baromfija lehetett. Tudvalevő még róla az is, hogy 1762-ben
perre ment Dobák Józseffel, az egymással szomszédos (talán Kara
pusztabeli) földjeik használata felett, a per kimeneteléről azonban
nincs tudomásunk.

Basa őseink leszármazása

Istvánnak, mivel apja, György (III.) már az idős kor hajnalába
lépett a távoli Fényszarun, és talán mivel nem volt más felnőtt
kort megélt fiú utód, ki átvegye a gazdaságot, már nem volt maradása Félegyházán, 1780–82 körül családostul visszatért ősei
földjére. A hazaköltözéshez nyilván hozzájárult az is, hogy István
ismeretlen oknál fogva elszegényedett Félegyházán, saját földjeit elvesztette és más gazdák birtokainak művelésből szolgaként
kellett ott megélnie, ezzel szemben Fényszarun apja redemptus
gazdasága várta a tetterős utódot. István legidősebb fia, György
(III.) unokája, László, bár még Félegyházán született (1779–),
koránál fogva mégsem őrizhetett emléket szülőfalujáról, Fényszarun cseperedett fel és 1800-ban a szintén félegyházi alapító és
visszaszármazott Molnár Tamás unokáját, Rozáliát vette nőül.
Anyakönyvi kutatásaim alapján a ma Fényszarun élő minden
Basa közös ősszülei Basa László és Molnár Rozália voltak.
Lászlónak Rozáliától számos fia született, de csak József (1809–
74) élte meg a felnőtt kort. Az ő gyermekei közül az ifj., József
(1840–92) és Lőrinc (1844–1918) vitte tovább a családnevet.
József családot alapító gyermekei Vendel (1867–1944), Boldizsár
(1870–1917) és Emánuel (1874–1917), Lőrincé pedig ifj. Lőrinc
(1877–1924) és László (1875–1943) lett. Dr. Kiss Dávid Sándor

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 felidézzük
településünk fontosabb kulturális egyéb
eseményeit.
A vetítéseken való részvételre a Városi Értéktár (Szentcsalád tér 12.)
közösségi helyisége ad lehetőséget.
Március havi vetítési napok:

Március 12-én 16 órakor
A XIII. Jótékonysági műsoros est és bál – 2006. február 18. – eseményeit idézzük fel.
Március 26-án 16 órakor
A XIV. Jubileumi jótékonysági műsoros est
és bál – 2007. február 17. – eseményeit élhetjük át újból.
Nézzük meg újból, ismerjünk magunkra, nosztalgiázzunk együtt egy
tea mellett, a település kulturális
rendezvényének egy pillanatáról.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Tóth Tibor
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„Adósai vagyunk szülőföldünknek”
– Elszármazott jászok Magyarországon és a nagyvilágban
A szülőföldjükről elszármazott jászságiak mindenkor keresték a kapcsolattartás lehetőségeit egymással és az otthon élőkkel. A két világháború között a fővárosban működött az itt élő jászságiak szervezete, a
Jászok Egyesülete Budapesten.
Az egyesület vezetője, dr.
Czettler Jenő agrárközgazdász,
egyetemi tanár, akadémikus, a
képviselőház alelnöke volt. A
szervezetet 1946-ban – több
tízezer más szervezettel együtt
– feloszlatták. A tudós professzort koholt vádak alapján
perbe fogták, bebörtönözték.
Börtönkórházban halt meg
1953-ban. A 301-es parcellába temették, ma a tápiósági
családi sírboltban nyugszik.
Emlékezetét tábla hirdeti szülővárosában, Jászárokszálláson
és a budapesti Köröndön.
Az 1970-es években rendre
jöttek létre a fővárosban a különböző megyék baráti társaCzettler Jenő emléktábla
ságai. Ezek egyike volt a SzolJászárokszálláson
nok Megyeiek Baráti Köre,
mely döntően a hivatalnoki
és gazdasági elit elszármazott képviselőit tömörítette. Eljártak ide a
Pesten gyökeret vert jászok is.
Az egyesülési jog 1989. évi újraszabályozását követően hozták létre
Jászságból elkerült személyek a Jászok Egyesülete Szervezőbizottságát
1990-ben. A név- és címlisták begyűjtése, egyeztetése, számos előkészítő megbeszélés után 1991. március 19-én Budapesten megalakult a Jászok Egyesülete.
Az alakuló ülés 36 résztvevője kimondta: olyan szervezetet kívánnak
létrehozni, mely intézményes kapcsolatot teremt az otthon élők és a
diaszpóra között. „Adósai vagyunk szülőföldünknek” – írták csatlakozásra buzdító felhívásukban. Az egyesület létszáma gyorsan növekedett. Néhány hónap alatt elérte a háromszáz főt, mely mára megduplázódott. Az országos szervezetben a fővárosi, a más hazai tájakon
élő és a külföldre szakadt jászok képviselői egyaránt megtalálhatók.
Számosan a Jászság mai 18 településéről is tagokká lettek. A Jászok
Egyesületének több mint harminc jogi tagja is van, önkormányzatok,
helyi hagyományőrző szervezetek, népdalkörök és más szerveződések.
A közhasznú szervezetként működő Jászok Egyesülete havi rendszerességgel tart összejövetelt Budapesten, a Pest Megyei Megyeházán. A
meghívott vendégek a jászok és a Jászság története, néprajza, kulturális hagyományai ismertetése mellett rendszeresen szólnak a felnevelő
táj mai valóságáról, az ipar, közművelődés, közbiztonság, demográfia
kérdéseiről. Az egyesület összejövetelein megfordult az országos és regionális kulturális és politikai élet számos képviselője. Az előadásokat
mindenkor élénk érdeklődés és a sajtó figyelme övezi. Ezek a rendezvények egyúttal módot adnak olyan személyes találkozásokra, melyekre
akár évtizedek után kerül sor.
A jász öntudat megőrzéséért, gyarapításáért végzett tevékenység
újabb, sikeres eszköze az egyesület honlapja és Facebook közösségi
oldala, ahol a követők száma meghaladta a 3.500 főt. Az egyesület
Instagram fényképmegosztó közösségi oldalán páratlan szépségű
jászsági fotókban gyönyörködhetünk. Napról napra bővül az egyesület
Youtube videomegosztó csatornája.
A világhálós jelenlét révén bővült és fiatalodott az egyesület tagsága
és támogatói köre.
Az egyesület számos jászsági kezdeményezést támogatott, karolt fel.
Az általános és középiskolások részére szervezett történelmi vetélkedők, a különböző hagyományőrző rendezvények, kórustalálkozók,
szüreti felvonulások, népi gyermekjátékok vetélkedője, stb. sorából kiemelkedik a Jász Világtalálkozók sora. Ezen látványos külsőségekkel
megrendezett kulturális seregszemlén az otthon élő, az elszármazott
és a kirajzott (szervezett telepítés eredményeként elköltözött) jászok

találkoznak évente más-más jászsági településen. A soron következő,
immár 24. Jász Világtalálkozót Jászfényszaru város Önkormányzata
és a Jászok Egyesülete rendezi, 2018. június 29 – július 1. között.
A Jászok Egyesülete társadalmi támogatottságát és elismertségét
fémjelzi, hogy évről évre részesült az Országgyűlés által, majd a
Nemzeti Civil Alap révén odaítélt működési támogatásban. Az állampolgárok személyi jövedelemadója egy százalékának adományozásából az egyesület ezidő szerint évente közel félmillió adóforinthoz
jut (adószám: 19666024-1-41).
Az elszármazott jászságiak másik jelentős szervezetét, „A Jászságért”
Alapítványt 1990. december 14-én jegyezte be a Fővárosi Bíróság.
Az alapítvány működése során mindenkor arra törekedett, hogy a jogszabályok adta mozgásteret kihasználva, minél többet tegyen a jászsági
hagyományok megőrzéséért, gyarapításáért. Ezért működik ma is közhasznú szervezetként.
Az alapítvány első elnöke Hamza D. Ákos festőművész (1903–1993)
volt. Halála óta ezt a tisztséget dr. Csányi Sándor, az OTP Bank Nyrt.
elnök-vezérigazgatója tölti be.
Az alapítvány kezdetben évente kétszer, később egy alkalommal írt
ki pályázatot. A kiosztott pályadíjak összege meghaladta a 4 millió
forintot.
Az alapítvány kezdetben négy jászsági középiskolához és a Jászberényi Tanítóképző Főiskolához telepítve adományozott két-két tanulói
és egy-egy tanári-oktatói ösztöndíjat. Az odaítélést a tantestületek, illetve a főiskolai tanács végezte. Később a tanulmányi ösztöndíjakat
pályázati rendszerben ítélték oda.
„A Jászságért” Alapítvány 1992 óta évente egy alkalommal Jászságért Díjat adományoz a Jászság kulturális, közművelődési életében
kiemelkedő munkát végző személyiségnek. A díjhoz egymillió adómentes forint pénzbeli elismerés, díszoklevél és tűzománc plakett jár.
Az eddigi díjazottak körében festőművész, előadóművész, pedagógus,
helytörténeti kutató, néprajzkutató, egyházi személyiség egyaránt
található. A díjazottak pályafutását mutatja be a Jászságért Díjasok
1992–2009 c. kötet. 2018-ban immár 27. alkalommal kerül átadásra
a Jászságért Díj, hagyományosan a Jász Világtalálkozó díszünnepségén, ezúttal Jászfényszarun.
Az alapítvány a legmaradandóbbat minden bizonnyal kiadói tevékenységével érte el. Ennek során hat értékes, mára beszerezhetetlen
18–20. századi kiadványt jelentetett meg reprint formában, és közzétette Czettler Jenő akadémikus válogatott munkáit is. Megjelentette
a Jászsági népdalcsokor, valamint a Jászsági ünnepnapok
című hangkazettát és CD lemezt, eljuttatva ezzel a Lehel
kürtje hangját minden érdeklődőhöz. Közzétette a Jászsági kórusmuzsika c. hangzó
anyagot is. Magyar karácsony
címmel a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó, egyháziés népénekeket tartalmazó
CD lemezt is közreadtak.
Az elmúlt negyedszázad legnagyobb sikerű kiadványa
Korniss Péter: Jászság című,
háromnyelvű, színes fotóalbuma lett, mely két kiadást
ért meg.
Ezt követte Szále László: Az én Jászságom c. riportkötete. Megjelent
kötetben a Jászság nyomdatörténetét, valamint a Jászság könyvészetét
feldolgozó kutatás is. A kiadványok kedveltségét növeli, hogy azokban
nemcsak a támogatók, hanem az előfizető jászok nevét is megörökítik.
Helyi és országos kiadókkal együttműködve „A Jászságért” Alapítvány
támogatta számos más kiadvány közreadását is. Működése során
az alapítvány több tízmillió forintot fordított a jászsági kulturális
értékgyarapításra.
Dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete elnöke
www.jaszokegyesulete.hu info@jaszokegyesulete.hu
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Évfordulók
(folytatás a 15. oldalról)
Május 8-án Gyermek Színjátszók Megyei Találkozóját rendezték Jászfényszarun;
Június hó folyamán az országos tankönyvpiacon megjelennek a fényszarui pedagógusok készítette tankönyvek;
Június 11-én a frissen alapított Jászfényszaruért emlékérem első kitüntetettje a 80 éves Litkei Antal címzetes prépost lett;
Június 21-én megkezdődik az úszásoktatás Jászfényszarun;
Júliusban rendezték meg a bakancsosok tíz napig tartó III. táborát;
Július 1-jén dr. Lakatos Béla a Népjóléti Minisztériumban Budapesten
magas állami kitüntetésben részesült – Pro Sanitate díjat vett át sok
évtizedes kimagasló munkájának elismeréseként;
Július 7-én megalakult a Jászsági Cigány Muzsikusok és Táncosok
Egyesülete Farkas Béla elnök vezetésével;
Augusztus 16-án Kiskunfélegyháza fennállásának 250. évfordulója
alkalmából az alapító ősök tiszteletére szervezett Kiskun Staféta Jászfényszarura is megérkezett;
Augusztus 20-án máig egyedüliként Kiss József helytörténész-pedagógus posztumusz Jászfényszaruért emlékérem kitüntetésben részesült;
Szeptember 19-én a Felső-temetőben lévő felújított Stációs képek
megáldása történt;
Szeptember 25-én a zsombói honismereti csoport közös múltunk felelevenítése céljából Jászfényszarura látogatott;
Szeptember 26-án 15 alapítótaggal megalakult a Fényszarui Cigányok
Független Érdekegyeztető Szervezete, vezetőjüknek Radics Félixet választották;
Októberben a HABITAT Világnap alkalmából Jászfényszaru önkormányzata számára az emberi környezet kialakításában végzett eredményes tevékenységének elismeréséül a belügyminiszter
HABITAT Budapest kisplasztikát adományozott;
Október 30-án 51 alapító taggal megalakult a Fényszaruiak Baráti
Egyesülete (FÉBE), elnöknek Tóth Tibort választották meg;
November 10-én megalakult a Vakok és Gyengénlátók Megyei Szövetségének helyi szervezete, vezetője Víg Antal lett;
November 25-én a FÉBE keretében létrejött hét fővel a Helytörténeti
Kutatócsoport;
December 10-én a FÉBE keretében megalakult a Színházbajárók
Baráti Köre, Budapesten a Nemzeti Színházban Szigligeti Ede:
Liliomfi zenés vígjátékát három felvonásban nézték meg, Mariskát
Csomor Csilla alakította;
December 12-én dr. Szabad György, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnöke felavatja az Alsó-temetőbe áthelyezett Zsidó áldozatok emlékművét;
December 20-án megalakult 21 alapító és 8 pártoló taggal a
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság, elnöknek Kovács Béláné
Pető Magdolnát választották meg;
December 29-én a FORTUNA Együttes fennállásának 20 éves jubileuma alkalmából egynapos rendezvényre került sor;
20 éve a Vasútállomás épületére emléktáblát helyeztek el, a HatvanSzolnok vasútvonal megnyitásának 125. évfordulója tiszteletére –
1998. 03. 10.;
15 éve ültették el dr. Göncz Árpád nyugalmazott köztársasági elnök és
Koltay József, a város ny. kántora a Szabadság téri parkban a 10 éves
város emlékfáját, az ezüst hársfát – 1993. 04. 02.;
10 éve történt a FÉBE és alapítványa által készíttetett Jubileumi bronz
dombormű avatása 2008. 10. 25.;
10 éve ültették el a Kapcsolatok Napján részt vett polgármesterek és
delegációvezetők a Szabadság téri parkban a 15 éves város emlékfáját,
a török mogyorófát – 2008. 10. 25.,
5 éve ültették el az 1973. évben 8. osztályból elballagott tanulók nevében az öregdiákok a Szabadság téri parkban a 20 éves város emlékfáját,
a perzsa varázsfát – 2013. 04. 02.;
5 éve készült el a Zenepavilon – 2013. május;
5 éve került avatásra a Cigányzenészek emlékműve – 2013. 05. 17.;
5 éve a FÉBE és alapítványa kezdeményezésére a r. k. plébánia falára
Litkei Antal-emléktáblát helyeztek el, születésének centenáriumán –
2013. 06. 16.;
5 éve történt meg a Városháza épületének bővítése, teljes felújítása – a
műemlékvédelem útmutatása alapján – az Üzletházat, a Városgondnokság – Gamesz – új épületét átadták; felavatták IV. Béla király szobrát; új arculatot kapott a Békás szökőkút – 2013. 08. 19.;

5 éve adták át a Közösségi házat (Teaház) – 2013. 09. 27.;
5 éve a FÉBE bonyolításában közadakozásból létesült a Vasút-tanyai
emlékmű – 2013. 09. 28.;
5 éve a régen iskola, ma közösségi ház falára a FÉBE kezdeményezésére
adományokból Homoktanyai emléktábla került elhelyezésre – 2013.
09. 28.;
5 éve történt az Időszalag ötvöszománc falikép avatása a városházán
– 2013. 10. 23.
Országos vonatkozású évfordulók:
Kiemelt emlékévek:
A Kormány az anyák megmentőjeként is emlegetett magyar orvos születésének 200. évfordulója alkalmából 2018-at Semmelweis-emlékévvé nyilvánította.
Semmelweis Ignác (Buda, 1818. július 1. – Bécs, 1865. augusztus 13.)
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Jászfényszarui futók
Mielőtt a csoport megalakulásáról és működéséről beszélnék, először magamról írnék pár sort bevezetőként. Három éve kezdtem el
futni, akkor elsősorban túlsúlyproblémám megoldását látva fogtam
hozzá a rendszeres mozgáshoz. Feleségemmel kezdtem el a mozgást,
és kezdtük el a kitűzött távok leküzdését. Néhány száz métert tudtam akkor futni, ami inkább volt kínlódás és szenvedés, mint élvezetes testmozgás. Azonban az elhatározás és a kitartó rendszeres munka
meghozta gyümölcsét: három év alatt eljutottam odáig, hogy azóta
számtalan félmaratont teljesítettem. Ma már ott tartok, hogy bármikor képes vagyok 30 km-es távokat is lefutni. Közben pedig megszabadultam 30 kg-tól. Természetesen a mozgás most már az életem részét
képezi, és hetente 50–100 km közötti távolságokat futok összesen. Futóként feleségemmel kerestük más futók társaságát. Sokszor eszünkbe
jutott, hogy milyen jó lenne társaságban futni. Interneten olvastam,
hogy több városban alakultak futóklubok, futócsoportok. Jászfényszarun ilyen csoportról nem tudtunk, ezért a hatvani futók csoportjához
csatlakoztunk. Ott tapasztaltuk meg először a szervezett közösségi futás élményét. Éreztük azt, hogy a csoportban való futás mekkora motiváló erővel bír az egyén számára. A hatvani csoporttal sok versenyen
vettünk részt, többek között a tavalyi Ultra Balaton versenyen, ahol 9
fővel váltóban futottuk körbe a Balatont (220 km, 20 óra 49 perc).
Ezeken a közösségi élményeken felbuzdulva jutott eszembe, hogy
helyben, itt Jászfényszarun is lehetne egy ilyen futó csoportot létrehozni.

A 2018-as évet Mátyás király-emlékévnek nyilvánította a nemzetpolitikai államtitkárság, mivel Mátyás király születésének 575. és királlyá választásának 560. évfordulója ebben az évben van.
Hunyadi Mátyás (Kolozsvár, 1443. február 23. – Bécs, 1490. április
6.) Uralkodása: 1458. január 24. – 1490. április 6.
Az EMMI meghirdette 2018-ban a Családok éve rendezvény – és
intézkedéssorozatot is, amely további gyermekvállalásra ösztönzi a
családokat.
Évszázados évfordulók:
200 éve született Görgey Artúr, az 1848-49 szabadságharc honvédtábornoka. –1818. 01. 10.
175 éve zenésítették meg a Szózatot – 1843. 05. 10.
170 éve tört ki az 1848-49-es forradalom és szabadságharc – 1848.
03. 15.
150 éve adták ki az első népoktatási törvényt – 1868. 06. 23.
150 éve hunyt el Tompa Mihály református lelkész, költő – 1868.
07. 30.
150 éve hunyt el Szendrey Júlia költő, műfordító – 1868. 09. 06.
125 éve indult Budapesten a Puskás-féle telefonhírmondó – 1893.
02. 15.
125 éve hunyt el Puskás Tivadar mérnök, feltaláló, a telefonhírmondó
megalkotója –1893. 03. 16
125 éve született Honthy Hanna színművésznő, operettprimadonna
– 1893. 02. 21.
125 éve született Bajor Gizi színművész – 1893. 05. 19.
125 éve hunyt el Erkel Ferenc zeneszerző, karmester, zongoraművész
– 1893. 06. 15.
125 éve született Szent-Györgyi Albert orvos, biokémikus – 1893. 09.
16.
100 éve született Hubay Miklós drámaíró, műfordító – 1918. 04. 03.
100 éve született Mészöly Dezső író, költő, műfordító, dramaturg –
1918. 08. 27.
100 éve hunyt el Szabó Ervin könyvtárigazgató, szociológus – 1918.
09. 30.
100 éve ért véget az I. világháború, és ekkor kiáltották ki a Magyar
Köztársaságot – 1918. 11. 16.
100 éve hunyt el Kaffka Margit író – 1918. 12. 01.
100 éve született Mándy Iván író – 1918. 12. 23.
Tóth Tibor
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élmény. Azt szoktam mondani, hogy a közösség ereje mindenkire hat.
A közösségi élmény, az azon belüli motivációk, az egymás teljesítményének elismerése hihetetlen fejlődést eredményez minden tagunknál.
A csoportunkban az a tagunk is hatalmas elismerésben részesül, aki
csak 2–3 km-t tud lefutni, hiszen részére ez a táv teljesítése ugyanolyan
megerőltető, mint annak, aki 30 km-t futott.
A hatvani futókkal természetesen nem szakítottunk. Sőt! Az ottani vezetőjükkel szerveztünk pár hete egy «Fussunk össze» elnevezésű
közösségi futást, aminek a lényege az volt, hogy a két település futói
egyidőben indultak el egymással szemben a 32-es főút melletti kerékpárúton, és félúton találkoztunk. A jó hangulat garantált volt. Gondoskodtunk frissítőpontokról is, hogy a futás során megszomjazott
futóink friss erőre kaphassanak.
A futás számunkra örömet és kikapcsolódást jelentő hobbi, társaságban (ráadásul egy jó társaságban) pedig kiváltképp szórakoztató
tevékenység is.

Zúzmara Félmaraton, Budapest 2018.

Fotó: Bakos Árpád
Ezzel a gondolattal el is érkeztünk a «Jászfényszarui Futók» csoporthoz. 2017. május 27-én létrehoztam a ma is működő Facebookcsoportunkat, jelenleg 27-en vagyunk. Csapatunk hobbifutókból
áll, közös futásaink a sport szeretetéről szólnak. Célunk, hogy mi,
– jászfényszaruiak – futók megismerjük, motiváljuk egymást, képességektől függetlenül. Vannak teljesen kezdő futóink is, akik közül többen súlyproblémával küzdenek. Részükre kell a legnagyobb motiválás
és bátorítás, hiszen néhány futástól még nem szabadulnak meg plusz
kilóiktól, így bátorítás hiányában könnyen feladhatják a futást. Vannak a haladó tagok, akik néhány hónap kitartó futás után már tapasztalhatják a pozitív változásokat. Illetve több tagunk már olyan
felkészültségi szinten van, hogy január 14-én Budapesten a Zúzmara félmaraton távját is sikeresen teljesítette. (Ezen a versenyen külön
felemelő érzés volt hallani a cél előtti befutáson az ott lévő ismerős
hatvani futóktól, hogy «Hajrá Fényszaru!») A haladó futók nem titkolt
vágya hosszabb távon természetesen a maratoni táv lefutása. Rövidebb
távú célkitűzéseink között szerepel idén több félmaraton verseny teljesítése. Ezek közül már többen be is neveztünk a tavaszi Dunakanyar
félmaratonra.
A csoportban mindenki elismerést kap a többi futótól, mindenki
motivál és biztat mindenkit. A heti legalább egy alkalommal megtartandó közösségi futások érdekes színfoltjai a város életének, hiszen eddig nem nagyon volt arra példa, hogy alkalmanként egy 10–14 főből
álló felnőtt társaság több kilométereket fusson a városban. Az ilyenkor
megszervezett közösségi futásainkon jókedvűen, végig beszélgetve futjuk le szinte észrevehetetlenül a kilométereket. A közös futásainkon
nem a tempó, nem a gyorsaság a lényeg, hanem maga a közösségi

Csoportunk Facebookon elérhető. A csoport ugyan zárt, de oda beléphet:
– aki gondolkozik az életmódváltáson, de még nem tette meg az
első lépést;
– aki úgy érzi, hogy közösségben jobban menne a futás;
– aki kezdő futó, de tele van kérdésekkel;
– aki haladó futó, és motiválná a kezdőket;
– aki támogatja célkitűzéseinket.
Tehát a lényeg, hogy a belépő tag fusson, hiszen ez futóknak létrehozott csoport.
Fussunk, mozogjunk, tegyünk az egészségünkért örömmel!
Bakos Árpád

Övvizsga Jászberényben
Alig kezdődött el ez az
év, máris következett egy
megmérettetés a fényszarui
Kyokushin karatésok számára. Ezúttal Jászberényben vettek részt színes öves övvizsgán.
Hosszú felkészülés előzte meg
a vizsgát, mely erőnlétből,
kihonból, kataból és küzdelemből állt. Magasabb övfokozatra két karatés tett sikeres
vizsgát, név szerint Ludányi
László és Bója Attila. Így 7
kyu övfokozatot szereztek.
A felkészülés folyamatos a
gyerekek számára is, ők majd
a nyáron mutathatják meg felkészültségüket. OSU!
Kép és szöveg:
senpai Fülöp Roland
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Emlékezünk

Emlékezés

Varga János

ÉZSIÁS SÁNDOR

halálának 5. évfordulójára és felesége

Berze erzsébet
halálának 29. évfordulójára.

„Nem múlnak Ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”

Fiúk, János és családja

halálának 6. évfordulójára.
„Hiába rohan az idő, szállnak az évek,
emlékeid szívünkben örökké élnek.
Csodás volt, hogy éltél, és bennünket szerettél,
nekünk nem haltál meg, csak álmodni mentél.”

Szerető családja
Emlékezés

Kollár Sándor
halálának 18. évfordulójára.

Emlékezünk

GERGELY EMÁNUEl
halálának 1. évfordulójára.

„Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen és szerényen,
drága lelked nyugodjék békében.
Csak az hal meg, akit elfelednek,
örökké él, kit igazán szeretnek.”

Szerető családja

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

ÉZSIÁS József
halálának 1. évfordulójára.

Emlékezés

zsámboki imre

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

Szerető családja

halálának 11. évfordulójára

„Ott pihensz, ahol nem fáj semmi.
Nyugalmadat nem zavarja senki.
Annyira akartál élni, a betegséget legyőzni.
Búcsúztál volna, de erőd nem engedte.
Így szívünkben élsz mindörökre.”

A szerető családod
Emlékezés

TÓTH SÁNDOR
halálának 4. évfordulójára.

„Virágot viszünk egy néma sírra,
de már az Ő lelke nyugszik a mennyben.
Míg köztünk voltál, nagyon szerettünk.
Hiányzol nekünk, soha nem feledünk.”

Szerető családod
Emlékezés

cserháti pál

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
férjem, édesapánk, nagyapánk

Sőregi istván
temetésén részt vettek.

A gyászoló család

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

Gyászhír
Mély fájdalommal tudatjuk a közelebbi, távolabbi rokonokkal,
ismerősökkel, egykori kollégákkal, munkatársakkal, hogy
a szeretett nagypapa, apa, férj

Bisján József

2018. 01. 19-én, életének 80. évében, hosszan tartó, méltósággal
viselt betegség után családja körében elhunyt Balatonfüreden.
A gyászoló család

halálának 6. évfordulójára és felesége

cserháti pálné
kis b. mária
halálának 2. évfordulójára.

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

Családotok
Emlékezés

BORBÉLY SÁNDOR
halálának 2. évfordulójára.

„Végleg elmentél hosszú utadra,
hangodat nem halljuk többé már soha.
Életed munka volt és szeretet,
amíg élünk elfelejteni nem lehet.
Fájó szívünk fel-felzokog érted,
örökké szeretünk, nem feledünk téged.”

Szerető családod

Anyakönyvi hírek – 2018 január
SZÜLETTEK: Horvát Regina (Varga Vanda), Kovács József Richárd
(Kovács Judit), Kátai Szelina (Radics Amanda)
Házasságkötés: nincs adat
ELHUNYTAK: Bakos János (76), Fónagy Sándorné Girtler Erzsébet
(89), Radics István (83), Sőregi István (70)
Az adatok tájékoztató jellegűek.

Apróhirdetés
Kert eladó vagy jelképes összegért használható.
Tel.: 06/57/422-622
***
Szigetelt, frissen felújított tetővel, két generáció részére is alkalmas
100+75 m2-es ház eladó rendezett kiskerttel.
Jászfényszaru, Dobó I. u. 59. Tel.: 06/70/500-1917

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

Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.

Starlite

akcióink
Multifokális lencsék: -30%
Keretek: -30%
Komplett szemüveg: 18.990 Ft
(keret +1.5 HMC lencse)
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30
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Maszkabál

Második alkalommal rendezte meg a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár február 10-én a
felnőtt Maszkabált. A végig remek hangulatú bulin az ötletes, kreatív jelmezekbe öltözött érdeklődőket Dányi Tibor retro zenéje szórakoztatta. Külön elismerés illeti meg a COOP áruház
nagy létszámmal megjelenő dolgozóit. Jövőre folytatni szeretnénk.
Szöveg: Szabó László, fotó: Glonczi Rudolf

Programajánló
Március
7. 12,45 M.É.Z. együttes ifjúsági hangversenye a művelődési házban
10. 16 óra Egészségnap a művelődési házban
11. 13 óra Szigligeti Színház bérletes előadás
14. 16 óra Városi ünnepség a művelődési házban
18. 10 óra Húsvéti játszóház és bábelőadás a művelődési házban
24. 18 óra Lovasbál a művelődési házban
24. 19 óra Fortuna Együttes vendégszereplése Jánoshidán – Finito
25. 17 óra Színház – Finito – Fortuna Együttes – művelődési ház
27. 10,30 Gyermekszínház – Csacska nyulacska a művelődési házban
Április
2. 12 óra	A dicsőséges tavaszi hadjárat csatajelenete hagyományőrzőkkel Boldogon
2. 15 óra Díszszemle – 25 éves a város – főtér
2. 15,30 Húsvétoló gyermekfoglalkozás a főtéren
Időszaki kiállítások:
Bugyi István József grafikusművész kiállítása a Régi Kaszinó étteremben
Friss levegő – László Cecília festőművész kiállítása a művelődési
házban
A FÉBE 25 éve – kiállítás a művelődési házban
Érdekes kultúrák nyomában – Mátés László fotókiállítása a Város
házán
Bővebb információ a www.jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenymuvhaz.
hu, honlapokon és a Facebookon.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!
Mi újság Fényszarun? · Jászfényszaru város lapja
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