
2018. március Ára: 200 Ft 29. évfolyam 1II. szám 

JÁ
SZFÉNYSZARU VÁROS LAPJ

A

Jászfényszaru Város Önkormányzata
szeretettel vár minden érdeklődőt!

Program:
Április 28. 9:00 XI. Jász Fény vers- és prózamondó találkozó
  a művelődési házban
Május 1. 6:00 Zenés ébresztő a város utcáin

Pető Ádám emlékpark cross pályáján:
10:00–12:00  Motoros bemutató Endurocross versenyzőkkel
14:00  Szabad motorozás
Délután   Motoros felvonulás az emlékparktól
  a város utcáin
  Helyi motorosok csatlakozását is várjuk!
Sportpályán:
Bejárat a Szűcs Mihály út felőli nagykapun!
9:00–12:00  Egészségügyi szűrések a tűzoltószertárban
10:00  Női ifjúsági és felnőtt kézilabdatorna
  a sportsátorban
15:00  Civil piknik tűzgyújtás – egyesületek, cégek
  és baráti társaságok főzési lehetősége
15:00–19:00  Gyermekprogramok
15:00–20.00  Gokart a felső pályán – versenyzési lehetőség
16:30  Dancefittness Krisztivel

Színpadon:
14:00  Helyi művészeti csoportok és szólisták műsora
  Iglice Gyermeknéptánc Együttes
  Iglice Hagyományőrző Táncegyüttes
  Fehér Akác népdalkör
  Városiénekkar
  Szólóénekesek 
  Show táncbemutató
  Jackson klub
16:00  Jászfényszarui Kyokushin karatecsoport
  bemutatója
17:00  Holdonmacska zenekar gyermekkoncert
17:50  Farkas Zsolt pop műsora
18:10  Közkívánatra Jáger János és barátai koncertje
19:00  Bereczki Zoltán műsora
Egész nap kirakodóvásár, büfé.

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Töltsünk el együtt egy szép napot!

 Győriné dr. Czeglédi Márta  Dr. Voller Erika
 polgármester jegyző

Város napja 2018

A Jászság kapujában nyitotta meg 
új gyárát a thyssenkrupp

2018. március 2-án városunkban nyitotta meg új gyárát
a német thyssenkrupp. Írásunk a 10-11. oldalon olvasható.

Jászfényszaru Város Önkormányzata
a XXIV. Jász Világtalálkozóra

várja a jász települések műsorait.
A találkozó alkalmából meghívta Rúzsa Magdi sztárénekest,

aki június 30-án tartja koncertjét Jászfényszarun.
Ezt követően a Cozombolis zenekar lesz látható és hallható.
A Jászfényszaruból elszármazott Farkas Zsolt gondoskodik

a jó ebédhez szóló nótákról,
a Dűvő zenekar fellépésére a délután folyamán kerül sor.

A rendezők bíznak abban, hogy a sokrétű műsor
színvonalas szórakozást biztosít a találkozó résztvevőinek,
amely mellett a Főtéren kiállítások, a Fogathajtó pályán

lovas és veterán autó bemutató, főzőverseny,
süteménysütő verseny, és virtusvetélkedő is

megrendezésre kerül. 
A részletes programról folyamatosan tájékoztatjuk

az érdeklődőket a város honlapján:
www.jaszfenyszaru. hu
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2018. február hónapban megtartott ülésein 

hozott döntésekről az alábbiakban nyújtok összefoglalót az érdek-
lődő olvasóknak.

2018. február 7.
Jászfényszaru város képviselő-testülete a Közbeszerzési Bíráló Bizott-

ság előterjesztése alapján döntött a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00075 
azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsí-
tése Jászfényszarun” című projekt keretében műszaki ellenőri fel-
adatok ellátására a Hornyák Mérnöki Iroda Kft. megbízásáról, az 
ajánlatát bruttó 533.400 Ft összegben elfogadva.

Az ülés kiemelt napirendjeként tárgyalták a képviselők az önkor-
mányzat 2018. évi költségvetésének előkészítéseként az intézmé-
nyek többletigényeit. A Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási 
Bizottság támogató javaslatait figyelembe véve elfogadták a Jászfény-
szarui Napfény Óvoda, a Gamesz, a Jászfényszaru Város Gondozási 
Központ, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Jászfényszarui 
Közös Önkormányzati Hivatal és Jászfényszaru Város Önkormányzat 
többletigényeit, és jóváhagyták az előirányzatok beépítését a költség-
vetési rendelet tervezetbe.

Jászfényszaru Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete elfogadta 
a IV. Béla Katolikus Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola támogatását 7.400 ezer 
Ft-os összegben, melyet fénymá-
soló gépek beszerzésére, könyvtári 
állomány gyarapítására, udvarfej-
lesztésre és felújításra és a képző-
művészeti tanszak technikai órái-
nak anyagköltségére fedezeteként 
biztosítottak a 2018. évre.

Döntöttek a Jászfényszaru Városi 
Sportegyesület pályázatainak ön-
rész támogatásáról, mely alapján az 
egyesület labdarúgás támogatásá-
ra nyertes 28.683.484 Ft összkölt-
ségű pályázatához 7.203.469 Ft 

önerőt, a kézilabda támogatására nyertes 13.834.739 Ft összkölt-
ségű pályázatához pedig 1.964.163 Ft önerőt biztosítottak a 2018. 
évi költségvetésből.

Elfogadták a 2018. évre tervezett fejlesztési elképzelések becsült 
költségeit az előirányzati költségvetési rendelet tervezetben történő 
megjelenítése érdekében.

A képviselő-testület a Gamesz által kezelt kintlévőségek rendezé-
sével kapcsolatban hozott határozatot, egyrészt egyes tartozásoknak 
a Gamesz nyilvántartásaiból történő kivezetésére, másrészt a tartozá-
sok rendezése érdekében továbbra is szükséges megfelelő intézkedések 
megtételére.

2018. február 21.
Elsőként a közbeszerzési napirendeket tárgyalták meg:
Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-1.1.1-15-JN1- 

2016- 00008 jelű projekt keretében „TK feltáró” (thyssenkrupp) 
út burkolatépítésére a nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlat-
tevőjeként a COLAS Út Zrt.-t hirdette ki a pályázatában szereplő 
bruttó összegekben 189.903.783 Ft + 9.495.189 Ft tartalékkeret fi-
gyelembe vételével. A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármestert, hogy a szerződés megkötéséről és végrehajtásáról 
gondoskodjék.

A testület a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00075 azonosító számú, 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Jászfénysza-
run” című projekt keretében kommunikációs feladatok ellátására 
a Boommédia Kft.-t választotta ki, az árajánlatában megjelölt brut-
tó 87.630 Ft összeg figyelembe vételével. 

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00961 projektben kötelezően 
előírt nyilvánosság biztosításához 38.660 Ft saját forrást biztosí-
tottak a város 2018. évi költségvetéséből.

A képviselők módosították a 2017. évi költségvetésről szóló rende-
letet.

Az ülés kiemelt napirendjeként elfogadták az önkormányzat 
2018. évi költségvetését, melynek előirányzatait rendeletbe foglalva 
hagyták jóvá. /A főbb előirányzatokat jelen újság hasábjain külön sze-
repeltetjük./

A képviselők támogatták a Nemzeti Ovi-Sport Program kereté-
ben sportpálya kialakításához az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány-
nyal támogatási szerződés megkötését. A program megvalósításához 
3.850.000 Ft fejlesztési támogatást biztosítottak az Ovi-Sport Köz-
hasznú Alapítvány számára a támogatási szerződésben foglaltaknak 
megfelelően. A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Már-
ta polgármestert, hogy a program végrehajtásához szükséges intézke-
déseket tegye meg, a szerződéseket kösse meg.

A 2018. évi nyári diákmunka keretében 65 fő foglalkoztatásá-
hoz 6.099.900 Ft-ot különítettek el Jászfényszaru város 2018. évi 
költségvetésének terhére azzal, hogy lehetőség esetén az önkormányzat 
nyári diákmunka támogatására pályázatot nyújt be a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatalhoz és 
a pályázattal elnyert támogatás mértékével csökken ezen összeg fel-
használhatósága.

Továbbá 6 fő számára összesen 195.367 Ft forrást biztosít szak-
mai gyakorlat során felmerülő, tanulóknak járó juttatásra a város 
2018. évi költségvetéséből.

A 2018. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok vég-
rehajtásához, a „Segítő Kezek” időslátogató mintaprogram megva-
lósítása érdekében 5 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásához 
722.792 Ft saját forrást biztosít a város 2018. évi költségvetéséből.

Döntöttek az egy agglomerációba tartozó települések szennyvíz, 
víziközmű rendszerének üzemeltetéséről szóló szerződés megköté-
séről, mellyel egyidejűleg megtárgyalták a víz- és szennyvízvagyon 
üzemeltetéséről szóló szerződés módosítására, továbbá a szennyvíz-
vagyon üzemeltetéséről szóló szerződéstervezetre irányuló előterjesz-
tést. Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatal-
mazta Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert a szerződésmódosítás 
és az új szerződés aláírására. 

Megtárgyalták és támogatták a KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 
Konzorcium „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési 
és –kezelési fejlesztés 5. (KKMO 5)” nevű projekt Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás módosítására, valamint a projekt ki-
vitelezésére irányuló előterjesztést. Felhatalmazták Győriné dr. Czeg-
lédi Márta polgármestert a Megállapodás és a Vállalkozási szerződés 
aláírására a Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó 
Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles 
szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására vonatkozóan, a 
FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.

Határoztak a Szabadság út 3. szám alatti üzlethelyiségek bérbe-
adásáról, és jóváhagyták a pályázati felhívást.

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fej-
lesztése Társulás tagja a társulással kapcsolatos napirendeket megtár-
gyalva támogatta:

· a társulás 2017. évi költségvetésének a módosítását,
· a társulás 2018. évi költségvetésének elfogadását.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejleszté-
se Társulás tagja a társulással kapcsolatos napirendeket megtárgyalva 
támogatta:

· a társulás és a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédel-
mi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között 2017. 11. 
13-án kötött vagyonkezelési szerződés módosítását,

· a társulás 2018. évi költségvetésének elfogadását.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatal-

mazta Jászfényszaru város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács 
tagjaként Jászfényszaru Város Önkormányzat képviseletében a soron 
következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően sza-
vazati jogát gyakorolja. 

(folytatás a 3. oldalon)

Dr. Voller Erika jegyző
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Jászfényszaru Város Önkormányzata
2018. évi költségvetésének főbb bevételi és kiadási jogcímei

Lakónépességre vonatkozó adatok 2018. január 1. napján,
összehasonlítva az előző két év azonos időszakával

Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 2. oldalról)
Az önkormányzat támogatta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárd-

hulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás elnökének 
felhatalmazását a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
és a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás tekinte-
tében üzletrész megszerzéséhez való beleegyezés megadására.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatta a 
Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlá-
tolt Felelősségű Társaság

· új ügyvezetője, Drabos Imréné kinevezését,

· székhelyének áthelyezését,
· új telephelyét,
· közhasznú jogállásának megszerzését. 
Egyben felhívták a delegált tanácstagot, hogy a fenti javaslatokat a 

társulási tanácsok ülésén képviselje, és igennel szavazzon a fenti mó-
dosítások tárgyában.

Jászfényszaru Város Önkormányzata a Trianoni elágazásnál lévő 
„JÁSZFÉNYSZARU” felirat megvilágításának befejezéséhez 
250.000 forint bruttó keretösszeget a 2018. évi költségvetésből elkü-
löníti.

Dr. Voller Erika jegyző

BeVÉTeLeK

Önkormányzat működési támogatása 194 187 427
Működési célú támogatások 9 800 000
Közhatalmi bevételek

· iparűzési adó 1 100 000 000
· építményadó 130 000 000
· kommunális adó 7 000 000
· gépjárműadó 15 000 000
· egyéb adók 1 000 000

Működési bevételek

· bérleti díjak 48 152 000
· ellátási díjak 61 350 000
· kiszámlázott általános forgalmi adó 10 411 000
· kamatbevétel 10 000 000
· egyéb bevétel 1 500 000

előző évi maradvány igénybevétele 2 471 499 072

Összesen: 4 059 899 499

KIADÁSOK

Intézmények működési kiadásai 
· Önkormányzat 866 410 535
· Hivatal 345 770 900
· Óvoda 158 076 000
· Gondozási központ 228 866 000
· Művelődési ház és könyvtár 70 764 000
· Gamesz 282 013 000

Intézmények felhalmozási kiadásai 29 860 000
Önkormányzat felhalmozási kiadásai 

· Uniós projektek és egyéb támogatott projektek 974 737 410
· Óvoda ütéscsillapító burkolat 6 150 000
· Tájház felújítás 1 265 000
· Ingatlanvásárlások 48 679 200
· Kamerarendszer bővítése 14 900 000
· Támogatások 69 024 556

Céltartalékok 963 382 898

Összesen: 4 059 899 499

(forintban)

Állandó lakosok száma:
 2015. január 1. 2016. január 1. 2017. január 1. 2018. január 1.

 5695 5725 5748 5770

ebből nő  2965  2997 3007 2903
férfi  2730 2728 2741 2861
18 éven aluliak száma 1066 1128 1121 1008
Óvodás korúak száma 209 246 214 168
Iskolás korúak száma 454 466 503 443
65 éven felüli lakosok száma 995 1021 1033 1032
75 éven felüli lakosok száma 488 493 498 505

Szépkorú személy 
37 33 34

 34
(90. életévét betöltötte)

született  47 54 63 53
meghalt  ~75 58 91 84

2017. évi lakónépességre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek,
a hivatalos statisztika 2018. április hónapban jelenik meg, melyet a helyi újságban közölni fogunk.
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Közfoglalkoztatásban résztvevők 
száma 2017. évben: 45 fő

Közfoglalkoztatásban
résztvevők száma

Nyilvántartott vállalkozások száma 
2018. januári állapot szerint

Nyilvántartott álláskeresők száma

Helyi munkáltatók által foglalkoztatottak száma (2018. január)

ebből: · mezőgazdasági program 35 fő
 · segítő kezek 7 fő
 · oktatási 1 fő
 · adminisztrátor 2 fő

 2014. évben 96 fő
 2015. évben 109 fő
 2016. évben 61 fő
 2017. évben 45 fő

 Egyéni vállalkozó 155 fő
 Társas vállalkozások száma 132 db
 Őstermelők száma 91 fő

Házasságkötések száma

Munkavállaló korú népesség
 2014. január 1. 2015. november 20. 2016. november 20. 2017. augusztus 20.

 3747 3909 3887 ?

Melyből nyilvántartott, 168  143 97 98
regisztrált munkanélküli

ebből: · járadék típusú ellátásban részesül 28 28 19 22
 · segély típusú ellátásban részesül 8 17 15 17
 · foglalkoztatást helyettesítő 

27 17 17 24
 támogatásban részesül

 · tartós munkanélküli 38 29 16 22

relatív mutató: 2,5% (a nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában)

IPARI PARKBAN FOGLALKOZTATOTTAK

 Hirsch Porozell Kft. 38 fő
 Kékesbusz Kft.  58 fő
 Magtápker Kft. 8 fő
 Maurice Ward Group Kft. 11 fő
 Mezei és Társa Kft. 1 fő
 MV-Consulting Kft. 257 fő
 NEPCO Hungaria Kft.  62 fő
 Samsung Electronics Magyar Zrt. (kölcsönzött munkaerővel együtt) 2100 fő
 Sangjin Micron Hungary Kft. (kölcsönzött munkaerővel együtt) 216 fő
 DAHO Kft. 49 fő
 S-Metalltech 98 Kft. 4 fő
 Thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft.  130 fő
 Qulalitek Kft. 13 fő
 Győri & Győri Kft. 5 fő

eGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK

 Alfa Ipari Szövetkezet 28 fő
 COOP STAR 24 fő
 Gyógyszertárak 7 fő
 Közalkalmazottak, köztisztviselők 149 fő
 Posta 10 fő
 Pedagógusok és a technikai személyzet 61 fő
 Takarékszövetkezet 5 fő
 Mindösszesen 3236 fő

 2014. évben 15 pár
 2015. évben 21 pár
 2016. évben 25 pár
 2017. évben 30 pár
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Szociális ellátások Jászfényszarun – 2017
1. Állam által, központi költségvetésből finanszírozott ellátási formák
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján a jegyző állapítja meg a 
gyermekek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, illetve hátrányos- vagy halmozottan hátrányos helyzetét. (1-2. táblázat)

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. §-a 
alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében 2016-tól tanítási szünetben hétköznapokon a napi egyszeri déli meleg főétkezést a hátrányos hely-
zetű, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen kell biztosítani a 
törvényes képviselő nyilatkozata alapján. A szünidei gyermekétkeztetésre jogosultak nagyon alacsony arányban vették igénybe ezt a lehetőséget: 
2016-ban 8,1 %-ban, 2017-ben 8,9 %-ban. (2. táblázat)

A Gyvt. 67/A.§-a alapján:
(1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körül-

mények közül egy fennáll:
a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről 

vagy a családba fogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor 
legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról 
megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési 
stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmé-
nyek között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban megha-

tározott körülmények közül legalább kettő fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

2. A Szociális, egészségügyi, Oktatási, Idős- és Vallásügyi
 Bizottság tevékenységén túl önkormányzati forrásból
 finanszírozott ellátási formák:
Az Önkormányzat által, átruházott hatáskörében eljárva Jászfénysza-

ru Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról 
szóló 3/2015. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet alapján (a további-
akban: Ör.) a polgármester hoz döntést temetéssel, temetési segéllyel kap-
csolatos ügyekben (3. táblázat), a jegyző hoz döntést lakhatáshoz kapcso-
lódó települési támogatás ügyében. Jászfényszaru Város Képviselő-testületének az egyes lakossági védőoltások és beadásuk költségeinek átvállalásáról 
szóló 13/2015. (IV. 02.) számú önkormányzati rendelete alapján szintén a jegyző dönt a védőoltások ügyében beadott kérelmekről. (4. táblázat)

ReNDSZeReS GYeRMeKVÉDeLMI KeDVeZMÉNY (1. táblázat)
 Év Gyermekek száma (fő) Támogatás mértéke Összesen

 2015. 367 5 800 Ft értékű Erzsébet-utalvány évi 2 alkalommal, 4 025 200 Ft
 2016. 352 ha 08. 01. és 11. 01. napon jogosult a gyermek 3 717 800 Ft

 2017. 288

 Évi két alkalommal, a 08. 01. és 11. 01. napon jogosult 

3 469 500 Ft   hátrányos helyzetű gyermek 6 000 Ft,
   a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 6 500 Ft értékű
   erzsébet-utalványban részesült

HÁTRÁNYOS-, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HeLYZeT (2. táblázat)

 Év Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos Összesen (fő) Szünidei gyermek-étkeztetést Összesen
  gyermekek (fő) helyzetű gyermekek (fő)  igénybe vevők

 2015. 137 81 218 – –
 2016. 154 31 185 15 fő, 441 adag 248 842 Ft
 2017. 135 21 156 14 fő, 642 adag 395 355 Ft

TeMeTÉSI SeGÉLY (3. táblázat)
 Év Támogatottak száma (fő) Összesen

 2015. 35 1 040 000 Ft
 2016. 39 1 190 000 Ft
 2017. 29 820 000 Ft

VÉDőOLTÁS (4. táblázat)
 

Év
 Rota védőoltás sorozat (3 db/fő)  Védőoltások beadási költségének (2 000 Ft/oltás)

  oltóanyagának biztosítása (fő) biztosítása (esetszám)

 2015. 04. 02-től 34 35
 2016. 45 40
 2017. 49 18

(folytatás a 6. oldalon)
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Szociális ellátások Jászfényszarun – 2017
(folytatás az 5. oldalról)
Az önkormányzat lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás formájában nyújt segítséget a szociálisan rászoruló háztartásoknak, melynek 

anyagi fedezetét 100%-ban saját forrásból biztosítja. (5. táblázat)

Jászfényszaru Város Óvodai Intézménye helyben nem minden esetben tudta biztosítani a sajátos nevelési igényű gyermekek (a továbbiakban: 
SNI) óvodáztatását, ezért előbb az SNI-s gyermekek óvodába járásához nyújtható támogatásokról szóló 3/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet-
ben szabályozta, majd 2017.01.01-től köznevelési szerződés keretein belül biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető SNI gyermekek óvodai 
nevelését, fejlesztését. Ezáltal a 2016/17-es tanévben 4 gyermek óvodai nevelése a jászberényi „Maci” Alapítványi Óvodában volt biztosítva.

A 2017/18-as tanévben eddig nem volt ilyen igény, a Jászfényszarui Napfény Óvoda el tudta látni az SNI-s gyermekek óvodai nevelését, fej-
lesztését.

Több, Jászfényszarun élő iskoláskorú SNI-s gyermek részére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet a Klapka György Szak-
közép- és Szakiskola Gimnázium és Speciális Szakiskola Eltérő Tantervű Tagozatát (5100 Jászberény, Szent István krt. 22.) jelölte ki oktatási 
intézményként. Közülük vannak, akik tömegközlekedéssel és vannak, akik a Jászsági Támogató Szolgálat igénybevételével jutottak el az iskolába 
a 2016/17-es tanévben. Személyi és tárgyi feltételek kapacitásproblémáira hivatkozva a Jászsági Támogató Szolgálat a gyermekek szállítását 
2017. májusában véglegesen megszüntette. 

A szülőkre – 6 gyermek – a kialakult állapot megoldhatatlannak tűnő feladatot és aránytalanul magas terheket rótt. Az önkormányzat az 
Aranydió Alapítvánnyal kötött támogatási szerződést. ennek értelmében a 2017/18-as tanévtől havi 150.000 Ft összegben támogatja az 
Alapítványt, amely az iskolába járó SNI-s gyermekeket lakóhelyük és a jászberényi iskola között szállítja.

Ez évben a képviselő-testület módosította az Ör.-t, így annak 5/A. §-a értelmében tárgyév március 1. napjától október 1. napjáig kérelmet lehet 
benyújtani „Élelmiszer formájában nyújtott települési támogatás” iránt azoknak a helyi lakosoknak, akik közfoglalkoztatási jogviszonyban 
állnak, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek törvényes képviselői vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő nagykorú gyermekek. 

Háztartásonként egy kérelmet lehetett benyújtani az önkormányzathoz. A támogatás mértéke 20 000 Ft-tal egyenértékű élelmiszercsomag 
volt, melyet a helyi Start munka mintaprogram által megtermelt 29 féle mezőgazdasági termékből lehetett összeválogatni a támogatottaknak az 
adott mezőgazdasági év ideje alatt. 

A közel 200 jogosultsági feltételeknek megfelelő személyből 162 esetben kérelmezték a támogatást, közülük 12 esetben nem használták 
fel a támogatás teljes összegét. A megtermelt és szétosztott termékek mennyisége meghaladta a 25 q-t, melyből több mint 18 q étkezési 
burgonya volt. (6. táblázat)

3. A Szociális, egészségügyi, Oktatási, Idős- és Vallásügyi Bizottság tevékenysége 
Bizottsági ülések és hozott döntések száma:
	 •	2015.	év:	21	ülés	–	429	határozat
	 •	2016.	év:	20	ülés	–	374	határozat
	 •	2017.	év:	20	ülés	–	443	határozat
Ez év elején legnagyobb problémát a hosszan tartó hideg időjárás okozta a szociálisan rászoruló lakosság számára. Az 7. táblázatból látható, 

hogy a korábbi évekhez képest már az év elején több esetben állapított meg tüzelő támogatást a bizottság, mint máskor egész évben. 
A 2017-es évben 124 háztartás összesen 787 200 Ft értékben részesült tűzifa támogatásban. (7. táblázat)

Évek óta visszatérő hagyomány az önkormányzat támogatásával megrendezett „Mindenki karácsonya” rendezvény, melynek szervezése és lebo-
nyolítása elsősorban a Bizottság feladata. Ilyenkor 400 fő időskorú személy részesül ajándékcsomagban, melynek értéke 2015. évben 400 000 Ft, 
2016. és 2017. években 480 000 Ft/év volt. A műsoros est részeként az önkormányzat tárgyi ajándékkal köszönti a jelen lévő 50 vagy 60 éves 
házasokat. (folytatás a 7. oldalon)

LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TeLePüLÉSI TÁMOGATÁS (5. táblázat)
 Év Támogatottak száma (háztartás)  Összesen

 2015. (03. 01. – 12. 31.) 214 6 373 000 Ft
 2016. 219 12 711 600 Ft
 2017. 154 10 719 900 Ft

ÉLeLMISZeR FORMÁJÁBAN NYÚJTOTT TeLePüLÉSI TÁMOGATÁS (6. táblázat)

 Támogatás Támogatás mértéke  Támogatott Igénybe vett Igénybe vett Átlag
 éve /háztartás háztartások száma termékek mennyisége termékek értéke

 2015 – – – – –
 2016 – – – – –
 2017 20 000 Ft  162 25 020,73 kg 3 123 201 Ft 19 279 Ft/háztartás

TűZIFA TÁMOGATÁS (7. táblázat)
 Támogatás éve Támogatott háztartások száma Támogatás értéke/háztartás Összesen

 2015.   62 7 500 Ft 465 000 Ft
 2016.   80 7 500 Ft 600 000 Ft
 2017./I. negyedév 102 6 100 Ft 622 200 Ft
 2017./IV. negyedév 22 7 500 Ft 165 000 Ft
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Szociális ellátások Jászfényszarun – 2017

Nagyböjti adomány Német tanfolyam!

(folytatás a 6. oldalról)
Az önkormányzat által átruházott hatáskörében eljárva a bizottság minden év decemberében támogatást állapít meg a 75 év feletti időskorú 

lakosságnak (8. táblázat), valamint egyszeri alkalommal rendkívüli települési támogatásban részesít közel 100 gyermeket azok közül a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek közül, akiknek családjuk jövedelmi helyzete leginkább indokolja (9. táblázat).

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete alapján a 
kérelemre induló rendkívüli települési támogatásokat (hasonlóan a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatáshoz, temetési támogatáshoz, idősko-
rúak támogatásához) az Önkormányzat 100%-ban saját forrásból biztosítja. (10. táblázat)

Készítették: Kovácsné Pető Katalin, Szilágyi László – ügyintézők 
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Hatósági Osztály Hatósági Iroda

75 ÉVeN FeLüLI IDőSKORÚAK eGYSZeRI TÁMOGATÁSA (8. táblázat)
 Támogatás éve Támogatottak száma (fő) Támogatás értéke/fő Összesen

 2015. 497 6 000 Ft 2 982 000 Ft
 2016. 498 6 000 Ft 2 988 000 Ft
 2017. 507 6 000 Ft 3 042 000 Ft

ReNDKíVüLI TeLePüLÉSI TÁMOGATÁS (10. táblázat)
 Támogatás éve Támogatottak száma (eset) Támogatás átlaga (eset/Ft) Összesen

 2015. (03. 01. – 12. 31.) 176 11 700 Ft 2 067 000 Ft
 2016. 171 11 100 Ft 1 898 000 Ft
 2017. 187   9 420 Ft 1 761 250 Ft

ReNDSZeReS GYeRMeKVÉDeLMI KeDVeZMÉNYRe JOGOSULT GYeRMeKeK
eGYSZeRI KARÁCSONYI TÁMOGATÁSA (9. táblázat)

 Támogatás éve Támogatottak száma (gyermek) Támogatás értéke/fő Összesen

 2015.   99 3 000 Ft 297 000 Ft
 2016. 105 3 000 Ft 315 000 Ft
 2017. 101 3 000 Ft 303 000 Ft

A Skót napi könyvvásáron és ajándékbörzén összegyűjtött 8 500 Ft-
tal a 2018. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtéshez járultunk hozzá a 
kedves olvasók jóvoltából. 

Adni jó, és szükségben ismerszik meg az igaz ember! Tegyük azt, ami 
nekünk is jól esne!

Nagyon szépen köszönjük a felajánlásokat!
Nagy Ildikó, könyvtáros

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
anyanyelvi oktatóval német alapfokú nyelvvizsga előkészítő

és kezdő német tanfolyamot hirdet.
40 órás tanfolyam ára 8-10 fős csoport esetén 27.000 Ft,

4-7 fős csoportban  53.000 Ft.
Részletfizetési lehetőség nagy csoportos képzés esetén 2,

kis csoportosban 3 egyenlő részletben. 
Heti egy alkalom, 2 óra (2 x 45 perc).

A tanfolyamok megfelelő számú jelentkező esetén áprilisban indulnak!

Bővebb információ és jelentkezés a művelődési házban
(muvhaz@jaszfenyszaru.hu, 06-70/431-6113).

Bordásné Kovács Katalin igazgató
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2018. 03. 21.
Jászfényszaru Város Önkormányzata

SAJtókÖZLemÉNY
Bővül a kerékpárút hálózat
Jászfényszaru Város Önkormányzata tOP-3-1-1-15-JN7-2016-00027 számú „Fenntarthatóság és bizton-
ság a kerékpározásban – kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás megkönnyítése érdeké-
ben” című projekt keretében a zagyva-gáton a 3126 jelű összekötő út (Boldogi út) és a heves megyei 
határ között kerékpárutat épít.

 A projekt főbb adatai:
 Megvalósító: Jászfényszaru Város Önkormányzata
 Projekt összköltsége: 250.000.000 Ft
 Támogatás összege: 250.000.000 Ft
 Projekt kezdete: 2017. 06. 01.
 Projekt fizikai befejezése: 2019. 02. 28.

A kerékpárút megépítésére Jászfényszaru Város Önkormányzata közbeszerzést követően szerződést kötött a 
Swietelsky Magyarország Kft-vel.
A kerékpárút átadását követően a Jászfényszarun lévő munkahelyek Hatvan és Boldog településekről a Zagyva 
gáton kerékpárral is biztonságosan elérhetőek lesznek. A projekt ütemterv szerint halad, az építkezés előre lát-
hatóan szeptemberig tart.
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Projektiroda

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 
15. alkalmából Kossuth-díjat adományozott, melyet az Országház 
kupolacsarnokában adtak át.

Györfi Sándor Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész, érdemes 
művész részére a magyar kultúra, főként a kun hagyományok megőr-
zését és népszerűsítését szolgáló alkotóművészete, a paraszti világ mel-
lett a magyar történelem jeles alakjait megörökítő alkotásai, valamint 
érmeket, plaketteket és grandiózus köztéri szobrokat is magába foglaló 
gazdag életműve elismeréseként.

A szobrászművész készítette 2013-ban a Rimóczi-kastély mellett 
lévő IV. Béla király szobrát.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nemzeti ünnepünk, 
március 15-e alkalmából állami kitüntetéseket adott át a Pesti Viga-
dóban.

Kiemelkedő színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagke-
reszt polgári tagozat kitüntetésben részesült: Szűcs Gábor néptánc-
művész, koreográfus, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetője, a 
Csángó Fesztivál – Kisebbségek folklór fesztiválja igazgatója.

Magas színvonalú munkája, példamutató tevékenysége elismerése-
ként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben ré-
szesült: Hortiné dr. Bathó edit etnográfus, a jászberényi Jász Múze-
um igazgatója, a Jászsági Hagyományőrző Egylet művészeti vezetője.

A kitüntetetteknek gratulálunk, és további eredményes munkát kí-
vánunk!

Tóth Tibor

Januárban az 5. évfolyam diákjaival meglátogattuk azokat, akik élet-
helyzetüknél fogva fokozottan szorulnak mások segítségére. Szokat-
lan, újszerű helyzet volt ez a gyerekek számára, hiszen kevesen vannak 
azok, akik gyakran találkoznak idős, beteg emberekkel. Izgalommal 
és várakozással készültünk, sütöttünk, kézműveskedtünk, néhány iro-
dalmi gondolattal felvértezve érkeztünk oda, ahol mindig örülnek a 
„vendégnek”. Két diáknak is dolgozik az édesanyja itt, az ő segítsé-
gükkel nem volt nehéz a feladat, a beszélgetés. Farsangi idő lévén, még 

fánk recepteket is kaptunk, és hallottunk a régi telekről, amikor sok 
volt a hó, és hosszú út vezetett az iskoláig. Még olyan süteménnyel is 
megkínáltak bennünket, amit az itt élő idősek sütöttek.

Az itt töltött rövid idő egy olyan hosszú út kezdete lehet, mely éle-
tünk legértékesebb részére taníthat valamennyiünket: A KAPCSOLA-
TAINKRA, ARRA, HOGY FIGYELJÜNK EGYMÁSRA, HOGY 
MINDENKI FONTOS! Köszönjük a lehetőséget és újra megyünk, 
mert tanulnunk kell szeretni! KHM

A Gondozási Központ lakói és dolgozói fájó szívvel búcsúznak a kö-
zelmúltban elhunyt gondozottaktól.

Fónagy Sándorné Erzsike néni 89 évesen hunyt el. Pedagógus férje 
miatt Jászfényszarun sokan ismerték.  Nagyon várta 90. születésnap-
jának megünneplését, de sajnos 2 héttel előtte kórházban életét vesz-
tette. Török Imréné Marika néni 87 évesen távozott el. Férjével hat 
gyermeket neveltek fel, akik rendszeresen látogatták őt, nagy örömé-
re. Palócz Rudolfné Eta néni 83 évesen hunyt el. Eta néni soha nem 
panaszkodott, mosolygós, mindig vidám természete sokáig hiányozni 
fog nekünk. Marton Gyuláné Jutka néni 83 évesen súlyos betegség 
után halt meg. Kereskedelemben dolgozott, így sokan ismerték őt, in-
tézményünkben rövid ideig dolgozóként is jelen volt. Tóth Sándorné 
Terike néni 85 évesen hunyt el. Pusztamonostorról érkezett intézmé-
nyünkbe. Itt tartózkodása alatt sokszor került súlyos egészségi állapot-
ba, amiből szépen felépült, most is reménykedtünk gyógyulásában.

Az idén eddig öt haláleset is történt, ami megrázta az itt élő idő-
seket és dolgozókat egyaránt. Tudjuk, hogy a hozzánk kerülő idősek 
számos egészségügyi problémával néznek szembe, de mindig bízunk 
gyógyulásukban, ezért megviseli a lakótársakat és az itt dolgozókat is 
elvesztésük.

Intézményünket a gondozottak második otthonuknak tekintik, ahol 
nagyon fontos a család támogatása, amit elveszített időseink minden 
esetben megkaptak.

Emléküket tisztelettel őrizzük, nyugodjanak békében.
Gondozási Központ, Jászfényszaru

Állami kitüntetettek

Szükségünk van egymásra – Látogatás az idősek otthonában

Búcsúzunk
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Az országgyűlési képviselő-választást érintő tudnivalókról
A köztársasági elnök által 2018. április 8-ára kitűzött országgyűlé-

si képviselő-választás szabályait a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény szabályozza.

A Szavazatszámláló Bizottság három tagját és szükséges számban 
póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete március 
7-én megválasztotta.

A Szavazatszámláló Bizottságba (SZSZB) delegált tagokat legkésőbb 
2018. március 23-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási 
iroda vezetőjénél.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az or-
szággyűlési képviselők 2018. évi általános választásán való részvétele 
érdekében névjegyzékbe vételét, illetve a névjegyzékben szereplő ada-
tainak módosítását 2018. március 24-én 16.00 óráig kérheti.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, 
és ott kívánja választójogát gyakorolni, a külképviseleti névjegy-
zékbe vétel iránt március 31-én 16.00 óráig nyújthatja be, vagy 
ugyanezen időpontig módosíthatja kérelmét.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. április 
6-án 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési 
egyéni választókerület szavazólapján szavazhat az átjelentkezés szerinti 
település kijelölt szavazókörében.

A helyi választási iroda (HVI) értesítő átadásával vagy megküldésével 
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről azt a válasz-
tópolgárt, aki 2018. február 9-ét követően kerül a település szavazó-
köri névjegyzékébe. 

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2018. 
április 6-án 16. 00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választá-
si irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel, vagy 
április 8-án legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazat-
számláló bizottsághoz. 

A mozgóurna iránti kérelem lényeges eleme, hogy azt csak kizáró-
lag írásban lehet igényelni, a kérelemnek tartalmaznia kell a válasz-
tópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi 
azonosítóját. Ha a kérelem nem felel meg a fentieknek, azt a HVI 
illetve az SZSZB elutasítja.

A kérelmet a helyi választási irodának legkésőbb április 6-án el kell 
bírálnia. 

A szavazás napján 15.00 óra után mozgóurna igénylésére nincs 
lehetőség.

A mozgóurna igénylésére vonatkozó szabályok változása miatt az 
alábbiakra hívjuk fel még a figyelmet.

A mozgóurna igénylésének okát a választási eljárásokról szóló tör-
vény korlátozza: csak az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki 
azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapo-
ta vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt mozgásá-
ban. Egyéb indokok, (pl. munkavégzései kötelezettség teljesítése, ké-
nyelmi szempontok) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére.

A mozgóurnát igénylő választópolgárok nem a szavazóköri névjegy-
zékben, hanem külön jegyzékben szerepelnek.

A mozgóurnát csak a szavazókör területén belüli címre lehet ki-
vinni.

Az SZSZB mozgóurnás szavazást lebonyolító tagjai csak azok részé-
re biztosíthatják a mozgóurnás szavazást, akik a mozgóuránt igénylő 
választópolgárok jegyzékében szerepelnek. A mozgóurnás szavazást 
lebonyolítók a szavazás helyszínén újabb szavazási igényeket nem fo-
gadhatnak el.

A 2018. április 6-án 16.00 óráig bekövetkező változások átvezetését 
követően a Nemzeti Választási Iroda a szavazóköri névjegyzéket és a 
mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét lezárja. A helyi válasz-
tási iroda azokat legkésőbb április 7-én kinyomtatja, majd átadja a 
szavazatszámláló bizottság elnökének.

A szavazóhelyiségekben szavazni 2018. április 8-án 6.00 órától 
19.00 óráig lehet.

A választópolgárok szavazataikat egyéni választókerületi szavazóla-
pon és pártlistás szavazólapon adják le. 

A szavazás feltételei:
Kizárólag az szavazhat, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel!

Az, aki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szerepel, 
kizárólag mozgóurnával szavazhat, a szavazóhelyiségben nem. 

A szavazás feltétele a személyazonosság és a lakcím, vagy szemé-
lyi azonosító igazolása.
ÉRVÉNYeS OKMÁNYOK BeMUTATÁSA NÉLKüL
A VÁLASZTÓJOG GYAKORLÁSÁRA NINCS LeHeTőSÉG!

A személyazonosság igazolására alkalmas:
· Személyazonosító igazolvány
· Régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvány,
· Ideiglenes személyazonosító igazolvány,
· Vezetői engedély
· Útlevél
· Ideiglenes útlevél
A lakcím igazolására alkalmas:
· Lakcímet igazoló hatósági igazolvány, (lakcímkártya)
· A lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény
· A régi könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, amennyi-

ben tartalmazza a lakcímet.
A személyi azonosító igazolására:
· Személyi azonosítót igazoló hatóság igazolvány (lakcímigazolvány 

hátoldala)
· A régi könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, amennyi-

ben tartalmazza a személyi azonosítót,
· Hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről

A választásokkal kapcsolatosan minden lényeges információ és 
nyomtatvány megtalálható a www.valasztas.hu oldalon.

Helyi Választási Iroda

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2018. évi országgyűlési választások-

hoz kapcsolódóan a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
illetékességi területén működő valamennyi kormányablak és okmány-
iroda 2018. április 06. (péntek) és 2018. április 08. (vasárnap) között, 
reggel 07:00 órától este 19:00 óráig tart nyitva.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy április 06-án (péntek) 07:00 és 
08:00, illetve 15:00 és 19:00 óra között, valamint április 07-én (szom-
bat) és április 08-án (vasárnap) 07:00 és 19:00 óra között – a hivatalos 
ügyfélfogadási időn kívül – a választáson való részvételi lehetőség 
biztosítása érdekében kizárólag az alábbi ügytípusok intézésére 
lesz lehetőség:

· ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása;
· a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány pótlása;
· az elkészült, személyazonosításra alkalmas okmányok (személyazo-

nosító igazolvány, útlevél, valamint kártya formátumú vezetői enge-
dély) átvétele.

Jászberényi Járási Hivatal 

Vállalkozói Egész oldalas  ........ 40.000 Ft
 Fél oldalas  ............ 20.000 Ft
 Negyed oldalas  ..... 15.000 Ft

Lakossági Apróhirdetés  ........ 30 Ft/szó
 Keretes  ................. szöveg  .......... 30 Ft/szó
   illusztráció  ... 500 Ft/db
 Családi esemény  ... szöveg  .......... 30 Ft/szó

   fotó  ............. 1.000 Ft/db

Kormányablakok és okmányirodák 
ügyfélfogadási rendje

2018. április 6. (péntek)
és április 08. (vasárnap) között

Hirdetési díjaink
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A Jászság kapujában nyitotta meg új gyárát a thyssenkrupp
A thyssenkrupp új autóipari gyárat nyitott március 2-án Jász-

fényszarun, ötszáz új munkahelyet teremtve ezzel a térségben. A 
gyárban elektromechanikus kormányrendszerek és hengerfejbe 
integrált vezérműtengelyek készülnek német és nemzetközi autó-
gyáraknak – olvasható a közreadott sajtóanyagban.

A gyár megnyitóján jelen volt Orbán Viktor, Magyarország mi-
niszterelnöke és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.

Dr. Karsten Kroos, a thyssenkrupp Components Technology üz-
letágának vezérigazgatója megnyitó beszédében elmondta, hogy Ma-
gyarország az elmúlt években az európai autóipar egyik fontos sze-
replőjévé vált, csak a tavalyi évben közel 480 ezer autó gördült le itt 
a szalagokról.

Megrendelőink új beruházásaik során további gyárakat építenek, és 
mi is folytatjuk profitábilis növekedésünket Magyarországon. Ennek 
során a high-tech termékekre fektetjük a hangsúlyt, például elektro-
mechanikus kormányrendszerekre, valamint a nagyhatékonyságú bel-
sőégésű- és e-motorok alkatrészeire – fogalmazott a vezérigazgató.

Magyarország legboldogabb és 
egyik legbüszkébb polgármestere-
ként rendkívül büszke vagyok, hogy 
településünk adhat otthont 2017. 
legnagyobb zöldmezős beruházásá-
nak – kezdte beszédét Győriné dr. 
Czeglédi Márta, Jászfényszaru város 
polgármestere. Majd köszönetet 
mondott Orbán Viktor minisz-
terelnöknek, a Nemzetgazdasági, 
valamint Külügyi és külgazdasági 
minisztereknek, a Nemzeti Befek-
tetési Ügynökség munkatársainak, 
illetve a Kormányhivatalnak, hogy 
a thyssenkrupp beruházás során 
partnernek tekintették az önkor-
mányzatot, és minden segítséget 
megadtak. Beszélt a munkahelyte-
remtést követő szakképzés fontossá-

gáról, melyre nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat, hiszen csak így 
válik megoldhatóvá az ipari parkban lévő cégek folyamatos munkaerő 
biztosítása.

Marc de Bastos Eckstein, a thyssenkrupp Component Technology 
Hungary Kft. ügyvezetője kiemelte, hogy a thyssenkrupp Európában 
először itt Jászfényszarun von össze két különböző terméktechnológiát 
egy telephelyen. A tevékenységek összekapcsolása komoly előnyt je-
lenthet a működésben, valamint a költséghatékonyságban, és a vállalat 

ezeket a kettős telephelyeket az elmúlt években már sikeresen vezette 
be Kínában és az USA-ban. 

2016. április 20-án tettük meg az első szimbolikus kapavágást itt 
Jászfényszarun, és ma üzembehelyezzük ezt a gyárat. Köszönöm mind-

azok munkáját, akik nélkül ma nem lehetnénk itt, és akik bizonyí-
tották, hogy érdemes Magyarországon beruházni – fogalmazott az 
ügyvezető.

A Jászság túlteljesítette a teljes foglalkoztatást – mondta beszédében 
Pócs János a Jászság országgyűlési képviselője, aki köszönetét fejezte ki 
a thyssenkrupp vezetőségének, hogy a beruházás helyszínéül Magyar-
országot választották.

A thyssenkrupp az egyik leg-
versenyképesebb cég a világon. 
Példamutató, hogy Jászfénysza-
runak sikerült olyan feltételeket 
teremteni, amelyek meggyőzték a 
thyssenkrupp vezetőségét, hogy itt 
lesz a legjobb helyen az új gyáregy-
ség – fogalmazott Orbán Viktor 
miniszterelnök, kiemelve, hogy 12 
ország 60 helyszíne állt rajthoz, és 
ebből választotta a cégvezetés Jász-
fényszarut.

Azért jött ide új gyárat létesíteni 
a thyssenkrupp, mert önök olyan 
minőségi munkára képesek, mely 
ezt az új gyárat eredményes működéssel kecsegteti. Az itt élő emberek 
tehetségének és szorgalmának köszönhetjük, hogy e jelentős vállalat 
megint itt Magyarországon bővít – fogalmazott a miniszterelnök.

Jászfényszarun kívül a thysenkrupp Győrben futómű összeszere-
lő üzemet, valamint magyarországi autóipari ügyfelek számára egy 
acélipari szolgáltató központot működtet. A vállalat Budapesten üze-
melteti szoftverfejlesztési kompetencia központját, ahol közel 700 
mérnök fejleszt a nemzetközi autóipar számára szoftvermegoldásokat 
elektromechanikus kormányrendszerekhez, illetve olyan új alkalmazá-
sokat, mint amilyen a steer-by-wire (a mechanikus kapcsolatok helyett 
csupán elektronikus összeköttetést biztosító megoldás) vagy az önve-
zető rendszerek. 

Összesen Magyarországon az autóiparban mintegy 1100 munkatár-
sat foglalkoztat.

-bzs-

Pócs János, Orbán Viktor, dr. Karsten Kroos, Marc de Bastos Eckstein
Fotó: B-J
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Tisztelt Miniszterelnök úr, Excellenciás úr, Elnök úr, Miniszter úr, 
Igazgató urak, Államtitkár urak!

Engedje, illetve engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Magyarország 
legboldogabb és egyik legbüszkébb polgármestere áll Ön, illetve Önök 
előtt.

Rendkívül büszke vagyok, hogy 
településünk adhat otthont 2017. 
legnagyobb zöldmezős beruházásá-
nak és itt szeretném megköszönni 
az Ön, a Külgazdasági és Külügy-
minisztérium, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium, valamint a HIPA 
tevékenységét és személy szerint 
Marc de Bastos Eckstein úr mun-
káját. Nagyszerű együttműködést 
sikerült kialakítani Önkormányza-
tunkkal és a projektcsapatunkkal, 
jó volt tudni, hogy partnernek te-
kintenek bennünket.

Szeretettel köszöntjük Önt a Jászság legdinamikusabban fejlődő kis-
városában a negyedszázados városi cím birtokos Jászfényszarun.

Kisvárosunk a Jászság kapuja, ahol a legenda szerint az eke a földből 
kifordította nemzeti ereklyénket, a Lehel kürtöt.

Az alkalom méltó hely és idő ahhoz, hogy személyesen Önnek 
mondjak köszönetet a Jászfényszarun megvalósult útfejlesztésekben 
nyújtott közreműködéséért.

A Jászság a megye potentált gazdasági térsége. A projekt építés során 
mindvégig élvezhettük Pócs János országgyűlési képviselőnk támoga-
tását, a Kormányhivatal és valamennyi szakhatóság precíz, gyors ügy-
intézését.

Nagy büszkeség, külön megtiszteltetés és óriási elismerés, öröm, 
hogy a thyssenkrupp Jászfényszarut választotta, mint Magyarország 
legversenyképesebb autóipari beszállítója, a világviszonylatban is el-
ismert német multinacionális cég. Így Jászfényszaru a thyssenkrupp 
csapatának tagja lett.

Jászfényszarun a thyssenkrupp, – amely a legmodernebb csúcstech-
nológiát hozza településünkre – 30 ha iparterületet vásárolt, és ameny-
nyiben szükséges, további területek is elérhetőek a gyár további fejlesz-
téséhez. Településünk vállalkozóbarát politikája az elmúlt 25 évben 
egyértelműen a gazdaságfejlesztésre koncentrált.

Így történhetett az, hogy mintegy 200 ha iparterületet jelöltünk ki 
rendezési tervünkben abban a reményben, hogy a település kiváló 
logisztikai adottságait is figyelembe véve, további munkahelyterem-
tő befektetéseket vonzunk városunkba, ezért az új óvoda és bölcsőde 
építését követően csak most kerülhet sor tanuszoda és sportcsarnok 
építésére, reményeink szerint pályázati támogatás segítségével. A terv-
dokumentációkat elkészíttettük, az önerőt 2018. évi költségvetésünk-
ben elkülönítettük. 

Jászfényszaru mindig is gazdaság és termeléscentrikus politikát 
folytatott, a korábbi mezőgazdasági és kertészhagyományok mellett 
Önkormányzatunk hamar felismerte gazdasági tanácsadónk prof. Dr. 
Dobák Miklós segítségével az ipari munkahelyteremtés fontosságát. 

Ma a legfontosabb feladataink között tartjuk számon a már meg-
lévő, több mint 3000 munkahelyen dolgozók részére a rekreációs le-
hetőség és a magas színvonalú oktatás biztosítását, szeretnénk, ha egy 
olyan multifunkcionális csarnok jönne létre ipari parkunkban, amely 
a szakképzési centrum céljait is szolgálná, hogy a csúcstechnológiához 
csúcsszakemberek képzését is biztosítani tudjuk. 

Most pedig szeretnék átnyújtani Önnek egy meghívólevelet, kérjük, 
legyen vendége Jászfényszarun a Jászok Világtalálkozójának, legyen 
részese sikereinknek, kóstolja ételeinket, élvezze a jászok vendégszere-
tetét, ünnepeljen együtt velünk.

Tisztelt Miniszterelnök úr, tisztelt 
Miniszter úr, tisztelt Képviselő úr és 
Kormánymegbízott asszony, tisztelt 
Polgármester asszony, tisztelt Nagy-
követ úr, kedves vendégeink! 

Egy nagyon fontos pillanat érke-
zett el számunkra, mert elindulhat 
az egyik legmodernebb, új gyárunk 
itt, Jászfényszarun. 15 évvel ezelőtt 
hetvenen voltunk a budapesti iro-
dában, ennyien voltunk Magyar-
országon a thyssenkrupp autóipari 
területen. Ma már 4 városban (Jász-
fényszaru, Budapest, Debrecen és 
Győr) több mint ezer munkatársunk van.

Győrben száz munkatárssal készítünk futóműveket az Audi részére; 
Debrecenben most épül a 250 főt foglalkoztató üzemünk, ahol évi 6 
és fél millió rugót és stabilizátort gyártunk; budapesti fejlesztőközpon-
tunkban pedig 750 magasan kvalifikált mérnök tervez kormányrend-
szereket. Ezek készülnek majd itt, az üzemben. A szomszédos csarnok-
ban pedig hengerfejbe integrált vezérműtengelyeket fogunk gyártani. 
Jászfényszarun 500 munkahelyet teremtünk.

Az elmúlt két évben több mint 42 milliárd forint zöldmezős beru-
házást hajtott végre a thyssenkrupp Magyarországon. Azonban még 
fontosabb, hogy fejlett technológiát hozunk magunkkal. A gyárból 
kikerülő termék a világ legjobbjai között van.

Kevesebb, mint két évvel ezelőtt, 2016. április 20-án tettük meg 
az első szimbólikus kapavágást itt Jászfényszarun, és ma ünnepeljük, 
hogy hivatalosan is üzembe helyezzük a gyárat. Engedjék meg, hogy 
bemutassam Önöknek és megköszönjem Jászfényszarui gyárunk sike-
res beindítását Sven Sitte-nek, Camshafts gyárunk és Sebastian Kuhn, 
Steering gyárunk igazgatójának. Szeretném megköszönni a magyar 
kormányzat, a HIPA, a kormánybiztos asszony és a polgármester asz-
szony támogatását, akik nélkül nem lehetnénk ma itt! 

És végül külön szeretném megköszönni minden magyar kollégám 
munkáját. A Ti munkátok teremtette meg a bizalmat a thyssenkrupp 
számára, és a ti munkátok bizonyította, hogy érdemes Magyarorszá-
gon beruházni. Hadd idézzem A kis herceg íróját a jövőről:

„A jövőt nem kell előre látni, hanem lehetővé kell tenni.”
Én biztos vagyok benne, hogy megvan bennünk a kitartás és az aka-

rat is, hogy hosszú távon is sikeres közös jövőt tegyünk lehetővé most!

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester asszony köszöntője

a thyssenkrupp
gyármegnyitó ünnepségén

Marc de Bastos Eckstein
a thyssenkrupp Components 

Technology Hungary Kft.
ügyvezetőjének köszöntőbeszéde

a gyármegnyitó ünnepségen

Jászfényszaru Város Önkormányzata a Jászfényszaru Város Önkor-
mányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
10/2013. (IV. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyon-
rendelet) alapján bérleti ajánlatot tesz közzé az 5126 Jászfényszaru, 
Szabadság út 3. szám alatti üzlethelyiségekre. A pályázat benyújtásá-
nak határideje 2018. április 27. A bérleti jogviszony időtartama a 
képviselő-testület döntése alapján legfeljebb öt év.

Bérlemények alapadatai:

A pályázat teljes terjedelemben megismerhető az önkormányzat hir-
detőtábláján, a www.jaszfenyszaru.hu honlapon, valamint ügyfélfoga-
dási időben a Városháza Hatósági Irodáján.

Felhívás

I. számú üzlethelyiség
 hasznos alapterülete 115 m2

 raktárhelyiség: 45 m2 
 szociális helyiség

II. számú üzlethelyiség
 hasznos alapterülete 30 m2

 raktárhelyiség: 13 m2 
 szociális helyiség
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A Jász Múzeumban először került megrendezésre porcelánkiállítás, 
amely a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. által biztosított porcelá-
nokból került összeállításra. A „Százszorszép Herend” címet viselő kiál-
lítást február 28-án 17 órakor ünnepélyes keretek között nyitották meg.

Hortiné dr. Bathó edit igazgató köszöntője után dr. Simon Attila, 
a zrt. vezérigazgatója szólt a közel kétszáz éves múltra visszatekintő 
manufaktúra történetéről. Az 1826 óta kézzel előállított, egyedileg 
festett alkotások minden darabja önálló alkotás, ez az értéke a tárgyak-
nak. A sikert az 1851-es Londoni világkiállítás hozta meg. Viktória ki-
rálynő egy később róla elnevezett terítési kollekciót rendelt Herendről, 
melyet máig készítenek. A királyi család azóta is folyamatosan vásárol 
tőlük. A további világkiállítások Párizsban, Bécsben, Szentpéterváron 
újabb sikereket hoztak. A siker titkát abban látja, hogy mások követik 
őket, és nem ők követnek mást. Sikerült megőrizni a titkos receptúrát 
a porcelán alapanyag összetételét. „Herenden két évszázad hagyomá-
nyát és a 21. század innovatív gondolatait a kéz elegáns porcelánba 
formája. A kéz lehet mulandó, de a kéz alkotta Herendi maradandó” 
– fejezte be gondolatát a vezérigazgató.

A Palotásy János Zeneiskola három tanárának zongora-, fuvola- 
és furulyajátéka színesítette az eseményt.

Gócsáné dr. Móró Csilla, a tápiószelei Blaskovich Múzeum igaz-
gatója nyitotta meg a kiállítást. A napot a szépség és az érték ünnepé-
nek nevezte, párhuzamot vont a Kincsem csodaló teljesítménye és a 
manufaktúra sikere között. A porcelánmanufaktúra a tradíció mellett 
folyamatosan meg tud újulni.

Az alapítás óta több mint 16000 
formát és 4000 mintát alkottak 
meg, ez biztosítja a választékot. 
A luxus, az elegancia, a kulturális 
misszió, a szépség és az érték állan-
dóan jelen van a porcelántermékek 
között. „A kézzel festett porcelán 
nemcsak az ünnepi asztal, hanem 
az egész lakás szemet gyönyörköd-
tető dísze, melyről a kiállításon 
valamennyien meggyőződhetnek” 
– fejezte be beszédét.

A Jász Múzeum igazgató asszo-
nya megköszönte a zrt. és a múze-
umi munkatársainak a közösen megálmodott és létrehozott kiállítást. 
Örömét fejezte ki, hogy nem a Jászság lakónak kell elmenni Herendre 
a múzeumi kiállítás darabjait megnézni, hanem a herendi porcelántár-
gyak helyünkbe jöttek Jászberénybe. 

A továbbiakban a szemünket kápráztatta el az a sok-sok szépség, amit 
láthattunk. Déryné ebédlőasztala megterítve, de jó néhány Déryné 
porcelánfigura, a húsvét közelsége miatt sok-sok porcelántojás és nyúl 
látható az egyik vitrinben. A látnivalókat leírni nem lehet. Április 22-
ig, hétfő kivételével, aki teheti, nézze meg, mert páratlan szépség-
ben lesz része.  Szöveg és fotó: Tóth Tibor

A 2. évfolyammal meglátogattuk az Idősek Otthonát. Előtte hossza-
san beszélgettünk a gyerekekkel az idősekről. Elmondták otthoni él-
ményeiket, beszéltek nagyszüleikről, dédszüleikről. Mivel a generációk 
ma már többnyire nem élnek egy fedél alatt, ezért fontosnak tartottuk 
elmondani, hogy mivel tartozunk az időseknek, hogyan kell velük idős, 
esetleg beteg korukban is foglalkozni, törődni.

A gyerekek nagyon várták a találkozást, és örültek, hogy most ők 
okoznak örömöt.

Megérkezésünk után egy köszöntő verset olvastak fel a tanító nénik, 
ami a gyerekeknek szólt az idősekről: ,,Legyen hozzájuk szép szavatok, 
legyen számukra mosolyotok!” (Óbecsei István: Szeressétek az öregeket). 
Meghatódva hallgatta fiatal és idős egyaránt.

Vidám mulatsággal készültünk a februári hónap, a farsang jegyében. 
Az 2. a osztály kedves Pingvintánccal kedveskedett, a 2. b osztály boszi-
hangulattal kacagtatta meg az idős embereket. Elbúcsúzásunkkor egy 
kis meglepetést hagytunk ott uzsonnára. Reméljük kedvességünket, 
mosolyunkat és szeretetünket még hosszú ideig fogják érezni!

„Tisztelet nélkül nincs semmi; nincsenek hagyományok, nincsenek érté-
kek. Értékek nélkül pedig nincs ember.” (Kemény Zsófi)

A gyerekeket felkészítette: Lajkóné Tanczikó Tünde, Maksa Szabina, 
Hortiné Tóth Éva és Fáczán Izabella.

Kép: Gulyás Kinga és Maksa Szabina · Szöveg: Fáczán Izabella

Herendi porcelán kiállítás
a Jász Múzeumban

Egy csepp boldogság

A FIROSZ Jászfényszarui Szervezete 2018. február 24-én megtartotta 
tisztújító közgyűlését, és meghatározta a 2018. évi munkatervét.

Kép és szöveg: Glonczi Rudolf
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Március 15-i ünnepségünkön a Petőfi-szobor körüli park megtelt 
tavaszi napfénnyel, pici és nagy gyerekekkel és ünneplőbe öltözött fel-
nőttekkel. A Himnuszt követően az intézmények, a civil szervezetek és 
a pártok képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúit Petőfi Sán-
dor szobra előtt. A legkisebbek nemzeti színű zászlócskákkal és deko-
rációkkal díszítettek fel egy ünnepi koszorút. Majd a park különböző-
pontjairól felcsendültek a Nemzeti dal sorai, s a refrént a díszelőadásra 
vonuló tömeg együtt szavalta a versmondó általános iskolásokkal. Ez-
alatt a gyerekek a tizenkét pontot tartalmazó röplapokat osztogatták. 

A művelődési ház nagytermé-
ben Jáger János gitáros szóló ének 
produkciója után ünnepi beszéd 
következett. Szónoklatában Ézsiás 
Barnabás műszaki menedzser ki-
emelte: „Csak úgy lehet eredmé-
nyeket elérni és tetteket véghez-
vinni, ha a jobbító szándék mögé 
állva összefogunk, és annak vég-
hezvitelére egységesek vagyunk.”

A díszelőadáshoz színvonalas mű-
sorral járult hozzá a Városi Ének-
kar, az Iglice Gyermeknéptánc 
Együttes, és a Napfény Óvoda óvodásai, akik szereplését a közönség 
többször nyíltszíni tapssal jutalmazta. Berze Anna Petőfi Sándor 1848. 
című versét, Czibolya Gábor Arany János Rendületlenül című versét 
adta elő. Tóth Julianna népdalénekét a váci Bartók–Pikéthy Művészeti 
Iskola zenészei kísérték. A díszünnepség a Szózat közös eléneklésével 
zárult. Az ünnepséget Bordásné Kovács Katalin rendezte.

Az ünneplő közönség emelkedett hangulatban, a ’48-as események-
re, városunkra és gyermekeinkre büszkén távozott a megemlékezés 
helyszínéről. Palásthy Pál · Fotók: Glonczi Rudolf, Klippán R.

A Petőfi Színházbérlet, utolsó előadásán 2018. február 24-én, szom-
baton az új tagokkal bővült jászárokszállási Görbe János Színkör Leon 
Gandillot: A kikapós patikárius című darabját vitte színpadra. A mu-
latozást és a szép nőket kedvelő párizsi patikatulajdonos történetét 
három felvonásban elmesélő zenés darab ez alkalommal is könnyed 
szórakozást nyújtott az előadásra ellátogató nézőknek.

Dobos Mariann · Fotó: Glonczi Rudolf

Városunk együtt ünnepelte
március 15-ét

A kikapós patikárius

A Város Napja rendezvénysorozat keretében 2018. április 28-án, 
szombaton 9 órakor rendezzük meg a Városháza Dísztermében a 
XI. Jász Fény vers- és prózamondó találkozót.

A térségi versenyre érkezők továbbjuthatnak az országos Illyés 
Gyula, József Attila, Regősök húrján vetélkedőkbe.

A szervezők és együttműködő partnereik szeretettel várnak min-
den érdeklődőt, versbarátot e rangos eseményre.

Verset szeretők figyelmébe!

Március 10-én egészségdélutánt szerveztünk a művelődési házban. 
Ez egy új áramlat kezdetét jelenti az intézmény programsorozatai kö-
zött. A délután fő előadása az öngyógyításról szólt.

Az előadással párhuzamosan a látogatók vércukor-, vérkoleszterin-
szűrésen és testtömegindex-számításon vehettek részt. Az előadást 
követően mindenki bekapcsolódhatott a meridiántornába vagy 
zumbázhatott. Ezeken kívül több állomás is várta az érdeklődőket. 
Volt csontkovács, reflexológus és masszőr, valamint biorezonanciás 
állapotfelmérés. De a vendégek megismerkedhettek a kristályok lelki 

örömszerzésben betöltött szerepével 
is. Az idén folytatásként november 
közepén a növények gyógyító ere-
jéről szeretnénk előadást szervezni. 
Már felvettük a kapcsolatot az or-
szágos hírű bükkszentkereszti Szabó 
(füves) Gyuri bácsival. Sokan tud-
ják, hogy Gyuri bácsi kiválóan isme-
ri a hazai növények gyógyító erejét, 
és nagyon jól tudja azt alkalmazni. 
Bízunk benne, hogy amint egészség-
délutánunk, úgy füves Gyuri bácsi is 

sok érdeklődőt fog vonzani. 
Következő egészségdélutánunkat – immár egészségnappá bővítve – 

2019. február közepére tervezzük. Palásthy Pál
Fotó: Glonczi Rudolf

A szolnoki Damjanich János Mú-
zeumban március 2-án dr. Nagy 
Molnár Miklós néprajzkutató nyi-
totta meg a Tiszafüreden élő, de 
jászfényszarui születésű Nagyné Tö-
rök Zsóka népi iparművész „Az ezer-
arcú agyag” című időszaki kiállítását. 
Zsóka az elmúlt húsz évben készült 
alkotásaiból kiállított anyag nagyrészt 
a Közép-Tisza vidéki stílusú edények 
alkotják. A múzeum első emeletén 
lévő teremben a kiállítás május 13-ig 
látogatható. Tóth Tibor

Egészség a lélek kapuján át

Nagyné Török Zsóka kiállítása
Szolnokon

A kiállítás megnyitója után 
Zsóka interjút ad

a szolnoki televíziónak
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ISKoLAI hírEK
Helyesírási sikerek

A XXI. Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási verseny te-
rületi fordulóján elért pontszáma alapján Berze Anna (8. b) Kotán 
Eszter (7. b) és Nagy Levente (7. c) vehetett részt Szolnokon március 
3-án a verseny megyei fordulóján.

A tollbamondásból és feladatlapból álló versenyen Kotán eszter és 
Nagy Levente azonos pontszámmal a 10. helyezést érte el (felkészí-

tő: Nagy Józsefné), Berze Anna pedig megismételte tavalyi nagyszerű 
eredményét, és újra megyei első helyezett lett (felkészítő: Kotánné 
Kovács Tímea). Mindnyájuknak gratulálunk a szép eredményhez, An-
nának pedig kitartó munkát és sok sikert kívánunk a verseny országos 
fordulójához.

Kotánné Kovács Tímea · Képek: Nagy Józsefné

A Petőfi Irodalmi Múzeum az Arany-év kapcsán pályázatot hirdetett 
iskoláknak, hogy Arany János életútjával, műveivel, pályájával minél 
több gyerek ismerkedhessen meg játékosan. A pályázatot sikerült 
megnyernünk, és a 6. a és 6. c osztályokkal március 8-án 35 fővel 
Nagy Józsefné és Kotánné Kovács Tímea osztályfőnökök kíséretével 
részt vehettünk a programon. Először az Országház állandó kiállítását 

tekintettük meg, mely a magyar törvényhozás 1000 évét mutatja be. 
A száraznak tűnő témát rendkívül változatos eszközökkel, játékosan, 
interaktív módon, a drámapedagógia eszközeit felhasználva mutatták 
be a négy csoportra osztott gyerekseregnek egy múzeumpedagógiai 
foglalkozás kapcsán, amely egy kincskeresővel indult. A kiállítás egy-
egy darabjáról kaptak fényképet a gyerekek a kezükbe. Miután meg-
találták, el kellett mondani, ki és mire használta azt a tárgyat. A játék 
persze versenyre ment, hogy legyen tétje is a dolognak. A kereső végén 
a koronázási ékszerek megtalálása volt a tét, hasonló módon. A fog-
lalkozás másik részében a csoportok külön válva a koronázás egy-egy 
mozzanatával ismerkedtek meg, majd a korszak egy-egy szereplőjének 
bőrébe bújva előadták a koronázást, az esküt, a kardvágást, valamint 
a koronázási lakomát és mulatságot. Jó hangulatban búcsúztunk a 
program vezetőitől, akik – nem kis büszkeségünkre – nagyon meg-
dicsérték tájékozott, ügyes csoportunkat Sajnos a nőnapi események 
miatt élőben nem nézhettük meg a koronázási ékszereket, de a játék 
mindenkit kárpótolt.

A programot folytatva a csendesen szemerkélő esőben utunk a Nem-
zeti Múzeum előtt vezetett el, ahol ki is használtuk az alkalmat, és 
elszavaltuk a híres lépcsőkön a Nemzeti dalt.

A Petőfi Irodalmi Múzeum mellett álló Károlyi étteremben kaptuk 
meg az ebédet, majd a múzeumban folytatódott a program. Az épü-
letbe érve egy nyomdásszal találkoztunk, aki bemutatta nekünk azt a 

nyomdagépet, amelyen 1848. március 15-én kinyomtatták a 12 pon-
tot és a Nemzeti dalt. Ajándékba mi is kaptunk olyan Nemzeti dalt, 
amit ugyan nem 1848-ban, de az eredeti gépen nyomtatott. 

A kiállítótérbe érve az Arany János életét és műveit bemutató ki-
állítást itt is csoportokra osztva, interaktív módon ismerhettük meg. 
Volt olyan csoport, aki verset írt Arany szavait felhasználva egy 
szóörökbefogadó játék segítségével. Mások képregényt készítettek a 
kiállítás egyik képéhez. Volt csoport, aki egy iPoddal a kiállításról ké-
szített képek segítségével egy saját pesti történetet állított össze, voltak 
akik képek alapján Arany Jánoshoz kapcsolódó tárgyakat kerestek a 
kiállításban, és ki kellett találniuk, hogyan kerülhetett az a költőhöz. 
Más csoport Arany János mintájára hasonlatokat alkotott, s bár nem 
itt született, de újra nagy sikert aratott a már szállóigévé vált „Kemény 
vagy, mint a három napos tescos kifli” hasonlat, ami biztosan tetszett 
volna Arany Jánosnak is. A játék végén minden csoport bemutatta 
saját produkcióját, majd önállóan is felfedezhették a kiállítás eleme-
it, az Arany János által komponált dalokat a zenesarokban, a Toldi 
erőpróba interaktív játékot, a szóörökbefogadót és még sok minden 
mást. A dicséretet itt is bezsebeltük, mivel a programot vezető múze-

umpedagógus elmondta, hogy ezt a programot sokkal kevesebb ideig 
szokta tartani, de ezek a gyerekek olyan tájékozottak és érdeklődők 
voltak, hogy nagyon szívesen mesélt nekik még tovább. Mi, osztályfő-
nökök pedig nagyon büszkék voltunk, és szívesen vittük őket tovább 
arra a plusz programra, ami már nem volt a pályázat része, de senki 
nem bánta, hogy egy órát még lézerharcolnia kellett, sőt! Este kilencre 
gördült be a buszunk a Nagyiskola elé, nem is volt másnap könnyű 
az ébredés és iskolába menni, de ez a tartalmas, jókedvű nap megérte!

Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Aranyút pályázat

Berze Anna Kotán Eszter Nagy Levente
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A diákönkormányzat tavalyi programja a Szent László-év kapcsán 
meghirdetett verseny volt, amelyben a 6. a-sok – több más osztályhoz 
hasonlóan – arany minősítést nyertek. A diákönkormányzat pénzju-
talommal díjazta a jól versenyző osztályokat, s mi ezt felhasználva, 

kalandvágyó osztályként február 23-án elindultunk a csodaszarvas 
nyomába, hogy átéljük az ősi vadászatok izgalmait. XXI. századi gye-
rekek lévén busszal vágtunk neki a nagy kalandnak, amely a hatvani 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumba 
vezetett. A múzeumpedagógiai program során először azt a szarvast 
kerestük meg az állandó kiállításban, amelyik fajta a csodaszarvas le-
hetett. Aztán három csoportot alkotva rejtélyek nyomába eredve ke-
restünk meg különböző kiállítási tárgyakat. A négy rejtély megfejtése 
után négy jutalom járt, amelyek egy-egy szarvassal kapcsolatos mon-
da darabjai voltak. Ezeket helyes sorrendbe állítva összeállt a monda, 
amelyet a következő feladatban elő kellett adni. Igazán fantáziadús 
alkotások születtek. Utolsó feladatként a csoportok egy-egy saját mon-
dát írtak, csodás elemekkel átszőve. Vadászoknak és nem vadászok-
nak, kalandvágyóknak és színvonalas szórakozást keresőknek egyaránt 
ajánlani tudjuk a programot.

Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea osztályfőnök

Február 16-án iskolánk 18 alsós tanulója részt vett Jászberényben a 
Zrínyi Ilona Matematikaversenyen.

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE) Alapít-
vány az idei tanévben is megrendezte a Zrínyi Ilona kétfordulós (terü-
leti, országos) matematikaversenyét. A versenyt teszt formájában bo-
nyolították le, megadott szabályok szerint. A verseny elsődleges célja a 
matematika népszerűsítése. Az összeállított feladatsorokkal elsősorban 
a tanulók logikus gondolkodását kívánják mérni. Második évfolyam-
tól indulhatnak gyerekek ezen a megmérettetésen, így nagy volt köz-
tük az izgalom, hiszen életük első versenyén vehettek részt. 25 feladat 
várt a gyerekekre, melyet egy óráig írhattak.

Egy kis ízelítő a 2. osztályosok feladatsorából: Egy tisztáson a há-
romfejű sárkányok csapata focizott a hétfejű sárkányok csapatával. 
Mindkét csapatban ugyanannyi sárkány játszott, és a játékosoknak 
összesen 40 fejük volt. Mindegyik sárkány mindegyik fejével egy gólt 
fejelt. Mennyivel  több gólt fejelt a hétfejű sárkányok csapata, mint a 
háromfejű sárkányok csapata?

Ez után a feladat után csak gratulálok minden kisdiáknak, akik részt 
vettek a versenyfelkészítéseken és derekasan helyt álltak a versenyen. 
Köszönjük a tanító néniknek a versenyfelkészítést.

Kép és szöveg: Fáczán Izabella

A Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány 
és a Magyar Tehetséggondozó Társaság kémia és környezetvédelmi 
szekciója a 2017/2018-as tanévben is meghirdette a Curie Kémia Em-
lékversenyt. A levelezős előválogató fordulók alapján mind a három 
nevező hetedikes tanulónkat behívták a területi döntőre, melyet 2018. 
február 24-én Szolnokon tartottak a Műszaki Szakképzési Centrum 
Pálfy-Vízügyi Szakgimnáziumában. Látványos kísérleteket tekinthet-
tünk meg a verseny előtt, és a felújított laborokat is megcsodálhatták 
a tanulók. A területi döntő eredményei: Víg Hanna (7. c) 5. hely; 
Mészáros Réka (7. b) 7. hely; Kotán eszter (7. b) 11. hely. Ered-
ményükhöz gratulálunk! Felkészítő tanár: Mészárosné Dobák Ildikó

Kép és szöveg: Mészárosné Dobák Ildikó

A csodaszarvas nyomában Matematikaversenyen
az alsó tagozat

ISKoLAI hírEK

KeDVeS GYeReKeK!
A tavalyi évhez hasonlóan idén is
megrendezésre kerül Jászfényszarun a
FÉNY NAPOK ÉS FeSZTIVÁL keretében
a FÉNY TÁBOR.
Szeretettel várunk, ha már visszatérő táborozó 

vagy, és külön köszöntünk, ha először döntesz úgy, hogy csatlakozol 
hozzánk. Sok-sok játékkal, vetélkedővel, angol foglalkozásokkal, 
airsoft lövészettel, sport-, kézműves- és meglepetés programokkal 
várunk!

Időpont: 2018. augusztus 13–17.
Minden nap: 8-16 óráig · Részvételi díj: 2000 Ft/nap 

(fenti összeg az étkezések és a foglalkozások költségeit tartalmazza)

Jelentkezni legkésőbb 2018. augusztus 9-ig lehet az alábbi elér-
hetőségek valamelyikén: személyesen a művelődési házban (Petőfi 
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, 5126 Jászfényszaru, Szent Ist-
ván út 1.), telefonon: a 06/57-422-137-es telefonszámon, a www.
jaszfenymuvhaz.hu weboldalon vagy a muvhaz@jaszfenyszaru.hu 
e-mail címen.

Sok szeretettel várunk!!!
Töltsünk el együtt néhány szórakoztató, tartalmas,

vidám napot!!!

Curie Kémia Emlékverseny
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Szenzomotoros mozgásállapot-felmérés már Jászfényszarun is
ÓVodAI hírEK

Kedves Szülők! Kedves Érdeklődők!
Sok szeretettel üdvözölünk mindenkit, először írunk az újságba, de 

reméljük nem utoljára. Idén év elején Jászfényszaru Önkormányzata 
és a Jászfényszarui Napfény Óvoda Pazar támogatásával elindítottuk a 
helyi illetőségű gyermekek szenzomotoros mozgásállapot-felmérését. 
Mindenekelőtt ezen a helyen is hagy továbbítsuk a velünk már találko-
zott szülők köszönetét a település vezetői felé. Jár nekik, hisz azon túl, 
hogy rendkívül jól felszerelt TSMT vizsgálóhelyiséget tudtunk beren-
dezni, a vizsgálatok teljes díját is fedezi az önkormányzat és az óvoda.

Elmondhatjuk, hogy nekünk több tíz éves tapasztalatunk van ezen a 
területen, de ilyet még nem láttunk! Mi a helyzet kuriózuma? Sokan 
talán nem tudják Önök közül, hogy a gyermekek mozgásából, feladat-
értéséből, ismétlési képességéből nagyon hasznos következtetéseket le-
het levonni a gyermek állapotáról, a bennük rejlő egyéni lehetőségek-
ről. Ez egy hosszú múltra visszatekintő módszertan, ami nemzetközi 
eredményekre és Lakatos Katalin (1964-2016; BHRG Alapítvány) 
kitartó kutatásainak és rendszerépítési munkájának köszönhetően im-
már stabil háttérrel rendelkezik. A település vezetői találkoztak a mód-
szerrel és alhatározták, hogy elhozzák Önöknek, hogy minél korábbi 
fejlődési szakaszban lehessen a gyermekekről minél többet tudni. 

Többen már tudjátok (Elnézést a tegeződésért, de akik jártak ná-
lunk, tudják, hogy a közvetlen, egyenes beszélgetési formát szeretjük, 
hisz a gyermekeitekről van szó, nem lehet mellébeszélni!), hogy a vizs-
gálat maga 30-40 perc, amelyet egy részletes szakvélemény kialakítása 
követ. A vizsgálaton korosztályonként egy-egy feladatsort kell a gyer-
meknek végrehajtani, és Zsuzsa minden idegszálával figyeli a történ-
teket. A vizsgálat a szülő jelenlétében történik, akinek ilyenkor csak 
annyi a dolga, hogy figyelje az eseményeket, de ne segítse a gyerme-
ket, mert nem őt szeretnénk megvizsgálni. A feladatok egyszerűek, és 
nincs semmi elvárás a gyermek részéről, ahogy akkor és ott lemásolja 
a bemutatott feladatot, az lesz a vizsgálat alapja. Az eddig nálunk járt 
szülők és gyermekeik nagyon jó benyomást keltettek bennünk, igazán 
büszkék lehettek magatokra, mert mindannyian a saját lehetőségei-
tekhez képest a legjobbat szeretnétek nyújtani a gyerkőcöknek! Figyel-
tek, kérdeztek, akár vitatkoztok is egy kicsit, a célotok a gyermekek 
minél teljesebb felkészítése a rájuk váró feladatokra (iskola, közösség, 
monotonitás). Tényleg gratulálunk nektek, szerintünk ez nagyszerű! 
Az eredmények vegyesek, természetesen. Eddig kicsivel több mint 
negyven gyermekkel találkozott Zsuzsa a vizsgálatokon. A szakvéle-
ményben kinek-kinek egyéni utat vagy csoportos fejlesztést javasolt, 
mert e módszer lényege, hogy mindenkin lehet fejleszteni! Érezzük 
a kérdéseitekből, hogy szeretnétek többet tudni a dolgok hátteréről.

Nagyon szívesen megosztanánk veletek/önökkel mindazt, amit tu-
dunk, mert hisszük, hogy a szülőkkel KELL foglalkozni elsősorban, 
hogy a gyermekeknek minél jobb legyen. Sok-sok téma van, amit sze-
retnénk sorra venni, nagyon örülnénk, ha megerősítenétek/megerősí-
tenének minket, hogy érdemes részletekbe menni! (Várjuk a leveleket!)

Egy lehetséges témacsokor:
· Gyermekfejlődés szülői szemmel, avagy mi az, amit a természet, és 

mi az, amit mi irányíthatunk?
· Módszertani alapok, amik az otthoni tornáztatás szükségességét 

indokolják.
· Mire figyeljünk a gyermek mellett?
· Az idegrendszer és a mozgás kapcsolata.
· Reflexek, amiknek örülünk és amik elmúlásának is örülünk.
· Csoda módszer vagy csodákra képes módszer?
Végezetül hadd biztassunk mindenkit: ha teszünk a gyermekeinkért, 

jobb lesz nekik, a jobbakból még jobbak lesznek!
Szeretettel, Zsuzsa és Tennó (Petróczy Zsuzsanna; Daiki Tennó; 

prevencio2006@gmail.com)

Képek a Napfény Óvoda életéből

Fotó: Dobák Jánosné, Klippánné Jáger Melinda,
Csuzzné Lovász Mária, Földvári Edit

Értesítjük a kedves Szülőket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre 
történő óvodai beíratásra az alábbi időpontban kerül sor:

2018. április 9-től április 12-ig, 8 órától 16 óráig.
Minden gyereket a Napfény Óvodában veszünk előjegyzésbe.
Cím: Jászfényszaru, Kossuth út 4.
Kérjük, a beíratáshoz hozzák magukkal a gyermek születési 

anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, valamint a gyermek taj-
kártyáját.

Várjuk azokat a gyermekeket, akik
2018. június 1. és 2019. május 31. között töltik harmadik élet-

évüket.
Ácsné Csontos Mária igazgató

Óvodai beíratás
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„Hóvirágok, ibolyák, Mennyi kedves kis virág!
Telik egy szép csokrocskára, A lányoknak – Nők napjára.”

(Majtényi Erik: Március 8.)

A Katica csoportos fiúk egy kis meglepetéssel készültek a lányoknak 
nőnap alkalmából. Földvári Edit · Fotó: Csúzzné Lovász Mária

Március 15-ei megemlékezésen óvodánk is képviselte magát. A gye-
rekek saját készítésű nemzeti színű virágokat, zászlókat helyeztek el a 
Petőfi-szobornál. Nagycsoportosaink, a Méhecskék és a Sünik táncuk-
kal színesítették városunk ünnepi műsorát. Földvári Edit

A jászfényszarui óvodások és iskolások március 7-én, a Filharmónia 
Magyarország ifjúsági bérlet előadássorozat legutóbbi zenei műsorán 
a M.É.Z. Együttes koncertjén vettek részt. A gyerekek a rendkívül 
ritmusos karakteres ír zenét az első számtól az utolsóig lelkesen és jó 
hangulatban végigtapsolták. Az eseménynek a szervező művelődési 
ház színházterme adott otthont. Palásthy Pál

2018-as évben Jászberényben rendezték meg a már hagyományokkal 
rendelkező versenyt. A jászfényszarui karateklubból 10 gyermek vett 
részt. A kisebbek felhozó versenyszámban indultak, úgynevezett pacsi 
partiban, a nagyobbak védőfelszereléses pontrendszerben küzdöttek. 
Nagyon jó erőpróba ez a verseny azok számára, akik a jövőben diák-
olimpián, országos versenyeken szeretnének részt venni. Ezen dolgo-
zunk, dolgoznak a gyerekek. Nagy valószínűséggel ez a 2019-es évben 
ez meg is valósul. OSU! Fülöp Roland

Nőnap az oviban Pattogott a hangulatos ír zene

Háziverseny Jászberényben

Óvodásaink
az ünnepi megemlékezésen

ÓVodAI hírEK

Anyakönyvi hírek – FEBruár
SZÜLETTEK: Szabó Szonja (Molnár Melinda), Puporka Márk 

(Farkas Piroska), Broda Kornél István (Lakatos Szilvia), Holló Benett 
Imre (Tóth Katalin), Balázs Veronika (Dugonics Ildikó), Ambrus Ri-
chárd (Kasza Nikolett), Suha Adriánn (Nagy Kitti Katalin).

HÁZASSÁGKÖTÉS: nincs adat.
ELHUNYTAK: Bak Ferencné Bali Erzsébet (75), Bitaróczki József-

né Nyitrai Erzsébet (78), Dobák Jánosné Cserháti Emília (85), Csécsei 
Ferencné Király Terézia (72), Cserháti Nándor (80), Farkas Mihály 
(77), Gergely Istvánné Búzás Klára (94), Mészáros Lászlóné Szeder 
Mária (79), Molnár Imre (67), Palócz Rudolfné Berze Etelka (83), 
Rácz Lajosné Baranyi Anna (88), Tanczikó Pál (88), Török Imréné 
Rékasi Mária (83), Vas Imre (67). Az adatok tájékoztató jellegűek.
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A XXV. JuBILEuMI FÉBE-BáL
A hagyományoknak megfelelően február harmadik hétvégéjének 

szombatján, 17-én került megrendezésre a FÉBE XXV. jubileumi jó-
tékonysági műsoros est és bál.

A FÉBE elnöke köszöntötte az est fővédnökeit: prof. dr. Dobák 
Miklóst, a Budapesti Corvinus Egyetem tanárát, Jászfényszaru város 
díszpolgárát, a FÉBE Örökös Tag cím birtokosát, aki 1995 után má-
sodik alkalommal töltötte be ezt a tisztséget és Győriné dr. Czeglédi 
Mártát, Jászfényszaru város polgármester asszonyát, a FÉBE Örökös 
Tag cím birtokosát, aki 1998 és 2013 után immáron harmadik al-
kalommal nyithatta meg a rendezvényt. Az est díszvendégét, Janza 
Kata eMeRTon-díjas színésznőt, musicalénekest, akit kedves szülei dr. 
Janza Frigyes rendőrvezérőrnagy, címzetes egyetemi tanár, a Magyar 
Rendészeti Társaság főtitkára, a FÉBE és huszárjaink régi barátja és 
kedves felesége dr. Nagy Katalin asszony kísért el.

A vendégkoszorú között köszönthettük Pócs Jánost, a Jászság or-
szággyűlési képviselőjét, dr. Voller erikát, Jászfényszaru jegyzőjét, 
Ryuk Park urat, a Samsung Elektronics Magyar Zrt. HR-menedzse-
rét és családját, valamint Banka Csaba újságírót.

A jubileum kapcsán az elnök összegezte az egyharmad emberöltő 
alatt született rendezvénnyel kapcsolatos főbb számadatokat.

A 28 köztiszteletben álló fővédnök közül jelen volt a rendezvények 
időrendje szerint Kiss Sándor, a Porsche Buda kereskedelmi igazga-
tója, Jászfényszaru szülötte, a FÉBE tagja, dr. Tóth Lajos belgyógyász 
gasztroenterológus, osztályvezető főorvos, Jászfényszaru szülötte, a 
FÉBE tagja, Mészáros László, Jászfényszaru város nyugalmazott cím-
zetes főjegyzője, a Jászfényszaruért Alapítvány kuratóriumának elnö-
ke, a FÉBE titkára, Szabó László, a Jászberényi Katolikus Liska József 
Középiskola igazgatója. 

Az V. báltól van a rendezvénynek díszvendége, így 21 méltán elis-
mert személy közül a rendezvények időrendi sorrendje szerint közöt-
tünk volt Szabó Krisztina énekművész, tanár, Heves megye kulturá-
lis nagykövete, Hortiné dr. Bathó edit etnográfus, a Jász Múzeum 
igazgatója, a FÉBE Tiszteletbeli Tag cím birtokosa, Zsámboki Zsolt 
Körmendy László-díjas műsorvezető, szerkesztő, a FÉBE tagja, Ézsiás 
László látássérült költő, előadóművész, számos díj birtokosa, Jászfény-
szaru szülötte, a FÉBE tagja. 

A bál szépe és két udvarhölgye cím adományozása 1998-tól, az 
ötödik rendezvényen lett bevezetve. Többen szépségükkel emelték a 
rendezvény fényét is. Időrendi sorrendben az első bál szépétől kezdve 
dr. Papp Anikó, Mészáros Zsuzsanna, dr. Taczmanné Kovács Éva, 
Bordás Nóra, Cserhátiné Nagy Katalin, Hortiné Misinkó Csilla, 
Lovász Nóra, Győriné dr. Szabó Gabriella, Langó Kitti és a koro-
naátadó Sándorné Győri Márta voltak jelen.

Az elnök köszöntötte a megjelent volt fővédnököket, díszvendégeket 
és bál szépeket és természetesen a bálozó udvarhölgyeket is. 

A 25 báli műsorban 127 művész és sztárvendég lépett színpadra, 
volt köztük mesterművész, Kossuth- és Jászai Mari-díjasok, Érdemes 
és Kiváló Művészek és tehetséges fiatalabb nemzedék, e díjak váromá-
nyosai, melyből 22 fő volt a helyi tehetség. 

A fellépési alkalmak során egy személy több alkalommal történt 
fellépése miatt 239 személy szórakoztatta magas színvonalon a báli 
közönséget. 

Összesen mintegy 60 óra videó, később DVD-anyag került rögzí-
tésre csak a műsorból az utókor számára. 

A báli zenekarok sokszínűségét mutatja, hogy tíz zenekar zenélt a 
bálokon, egy-egy zenekar többször is játszott, de több olyan bál volt 
a 90-es években, amikor három báli zenekar is szolgáltatta a talpaláva-
lót. Az elsőn és most a huszonötödiken is a GOLF együttes játszik.

A társastánc megjelenése városunkban a FÉBE-bálhoz kötődik. Az 
1996-ban létrehozott FÉBe Borostyán Táncklub, melynek kereté-
ben közel 100 fiatal, köztük többen versenytáncosok is voltak, ösz-
szesen 17 bált nyitottak meg szebbnél szebb formációs táncukkal. 
Művészeti vezetőjük Molnár József táncpedagógus volt.

A rendezvénynek fontos részét adják a jó ételek, az első kettő bál 
étkét Barna Sándor vállalkozó, míg a maival együtt 23 alkalommal 
Vágó Tibor séf irányításával a VÁGÓ Bt. biztosította.

A terem dekorációja 21 alkalommal Harmathné Boros Mária nevét 
fémjelzi, a virágkompozíciót kezdetektől fogva Görbéné Réz enikő 
készítette, a XXV.-et testvérével, Petőné Réz Judittal közösen állítot-
ták össze.

Valamennyi rendezvényt Harnos Miklós és segítői Fekete Imre, 
Harnos Attila hangosította.

A rendezvény kezdetektől jótékonysági céllal került megrendezésre. 
Az első bál bevétele 1994-ben 73 ezer Ft volt, ezt kiegészítve 100 

ezer Ft-ra, ez lett a Jászfényszaruért Alapítvány törzstőkéje.
A tiszta bevételhez, mintegy 6200 fő fizető báli vendég jegybevétel 

maradványa, a magán- és jogi személyek pénzadománya és a tombola 
bevétele szolgált.

A 25 bálból nettó 13,5 millió Ft jött össze, átlagban 541 ezer Ft/ 
rendezvény, ez 50-50% arányban – a FÉBE és Jászfényszaruért Alapít-
vány céljait és tevékenységét biztosította. Az összeg 80 %-a maradandó 
értékek létrehozását szolgálta az itt élőknek, az innen elkerülteknek.

Az előtérből nyíló két kiállítóteremben a „FÉBe 25 éve” címmel 26 
tablón 468 nagyított fotó látható, amely igazolja a báli bevételek, 
adományok hasznos felhasználását.

A fővédnökök megnyitó beszédükben kiemelték a FÉBE-bálok kul-
turális misszióját, a korábbi báli hagyományok felélesztését és közös-
ségformáló és teremtő erejét.

Janza Kata díszvendég megköszönte a meghívást, a megtiszteltetést. 
A szüleitől sokat hallott Jászfényszaruról, a FÉBE tevékenységéről. 

Örömére szolgált, hogy a többszöri felkérésnek végre szabad színházi 
napja révén eleget tudott tenni.

Solti Lilla és Zsámboki Zsolt műsorvezetők a jubileum kapcsán 
bejelentették, hogy mintegy 23 perces visszatekintést állított össze 
Tóth Tibor, melyet Búzás Lajos vágott össze. A nosztalgiavetítés so-
rán az első húsz bálból láthatott a közönség részleteket. Az első bálon 
énekelt Jáger János, a GOLF és FITT Együttest, a vacsorázó bálozó-
kat láthattuk viszont. 1995-ből Csomor Csilla színművész, a Lőrinci 
Strauss Zenekar és a bálozók tánca villant fel. 1996-ban már a bált a 
FÉBE Borostyán Táncklub tagja nyitották meg, az éjféli táncot Radics 
Tibor és Győri Márta táncolták. Az ötödik báltól került bevezetésre a 
báli díszvendég meghívása és a bál szépe és két udvarhölgyének meg-
választása, láthattuk, hogy dr. Papp Anikó fejére Ézsiás István huszár-
kapitány hogyan helyezte a koronát. Erdei Gábor nyolc alkalommal 
lépett a színpadra, tőle is megnézhettük egy énekes műsorának részle-
tét. 1999-ban már a Borostyán utánpótlás táncosai is felléptek. A X., a 
XV. és a XX. bál nyitótáncaiból voltak részletek. A visszapillantás Do-
bák Attila operaénekes énekszámaival zárult.   (folytatás a 19. oldalon)



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2018/3 19

A XXV. JuBILEuMI FÉBE-BáL
(folytatás a 18. oldalról)
Az élő műsor első fellépője Horváth Áron cimbalomvirtuóz volt, aki 

szatmári muzsikát adott elő nagy sikerrel. Szabó Krisztina énekmű-
vész az első bálra emlékezve Webber: Miért kell, hogy sírj Argentína… 
című dalt énekelte az Evita c. musicalből. Ézsiás László előadóművész 
is jubilált, most tizedszer lépett fel a báli műsorban.

Először a jubileumi bálra írt, il-
letve ahogyan mondta „faragtam 
össze meg vissza” költeményéből, 
majd Dsida Jenő: Az első csók 
című verséből hallhatunk részle-
tet. Szabó Krisztina énekművész 
a Pillangó című operettből Kola 
József-Szenes Andor: Maga rég 
nem lesz a világon dalt énekelte. 
Jakus Tímea színésznő nyolcadik 
fellépésén Szilágyi Domokos és 
Vészi Endre egy-egy művéből ösz-
szeállított monodrámát adott elő. 

A bál díszvendégének, Janza Ka-
tának nagyívű és a hangulatot felforrósító műsorát jelentette be a két 
műsorvezető. Az első dalt a bál rendezőjének ajánlotta, a Honfoglalás 
című rockoperából a Ki szívét osztja szét című dalt, majd két Cser-
háti Zsuzsa számot Én leszek és Kicsi, gyere velem című számokat 
nagy átéléssel adta elő, majd ABBA mixet, a Jamaikai trombitást, a 

Budai egyveleget, a Neotontól a 
Monte Carlo slágert már a közön-
ség is énekelte. A New York, New 
York Frank Sinatra számot ováció 
fogadta. Műsorát a rendező kéré-
sére egy Máté Péter számmal Azért 
vannak a jó barátok dallal zárta. 
A szűnni nem akaró vastaps után 
Szabó Krisztina énekművész a 
műsort követő pezsgős koccintás 
felvezetéseként Verdi: Traviata 
című operájából a Pezsgő duettet 
énekelte. 

A pohárköszöntőt prof. dr. Do-
bák Miklós fővédnök mondta, 
de a színpadon volt Győriné dr. 
Czeglédi Márta fővédnök, polgár-

mester, Győri Bertalan alpolgármester Lovászné Török Magdolna 
és Zsámboki Sándor képviselők, bizottsági elnökök és dr. Voller eri-
ka jegyző és a fellépő művésznők. A polgármester az önkormányzat 
nevében megköszönte Tóth Tibornak a 25 báli rendezést, közösségi 
munkáját. Ismét felcsendült Máté Péter szerzeménye, melyet a báli 
közönség is énekelt.

Zsámboki Zsolt bejelentette a 
vacsorát. Az előétel vörösáfonyás 
jérce galantin salátaágyon zöld-
fűszeres öntettel; a második 
fogás erdei gombás rostélyos, 
töltött csirkecombfilé, burgo-
nyafánk, zöldséges rizs, helyi 
házi vegyes saláta, melyet a Vágó 
Bt. szolgált fel.

Az ízletes és bőséges vacsora 
elfogyasztása után a báli nyitó 
táncot nagy sikerrel mutatták 
be az Iglice Gyermeknéptánc 
együttes tagjai a rendezvényen jelenlévő 276 főnek . A Mezőkölpényi 
tánc koreográfiáját készítette Péter Szilárd és Havrán Bettina, a beta-
nításban közreműködött még Vajai Franciska.

A műsorvezetők bemutatták az énekessel, Perediné Czibolya Évával 
kibővített GOLF együttest, melynek tagjai Ézsiás Sándor, Harnos 
Miklós, Hornyák Péter, Laczkó Lajos és Mészáros László. A csapat 
5 hónapon át heti gyakorlással készült a fellépésre.

22 óra 45 perckor a tánc egy kis időre szünetelt. A jubileumi és szü-
letésnapi csokoládétortát betolták, a FÉBE Elnökségi és az Ellen-
őrző Bizottság tagjai félkörben körülvették a tortát. Mészáros László 
a színpadról kérte, hogy a városi cím elnyerésének, a FÉBe meg-
alakulásának 25 éves évfordulója és a bál jubileuma alkalmából 
együtt énekeljük el a boldog születésnapot.

Győriné dr. Czeglédi Márta fővédnök, polgármester szeletelte fel a 
tortát. A bálozók gyorsan megkapták a tortaszeletet.

A tombolasorsolás után a Bál 
szépe bizottság döntését dr. 
Kiss Dávid Sándor ismertette. 
A FÉBE-bál szépe címet tanú-
sító oklevelet Kreszács edina 
(Jászberény), az udvarhölgy 
címeket pedig Kiss Luca (Bu-
dapest) és Vasas Jázmin kapta. 
A bál szépének fejére a FÉBE 
által készíttetett, ékkővel sűrűn 
kirakott díszesen aranyozott 
vándorkoronát az előző évi bál 
szépe, Sándorné Győri Márta 
helyezte fel. Hajnal fél 4 óráig a 
GOLF Együttes húzta a talpalá-
valót. Az est bevételét a tombo-
lából (2218 jegy eladásából 200 Ft/db) befolyt összeg és a pénzado-
mány jelentette. A tiszta bevétel 1.147.650 Ft lett, ebből 30.000 Ft 
a Jászfényszaruért Alapítvány számlájára került. A fennmaradó ösz-
szeget a FÉBe és alapítványa 25 éves jubileumára kiadandó könyv 
megjelentetésére és a rendezvény költségére fordítja. 

Köszönet a rendezvény anyagi támogatóinak: Bali Kft. Bali Lász-
ló és neje Jfsz., Deákvár Kft. Németh András Jászberény, prof. dr. 
Dobák Miklós és családja Budaörs, Győriné dr. Czeglédi Márta és 
családja Jfsz., dr. Janza Frigyes és neje Budapest, Molnár Andrea 
Jfsz., dr. Nagy Zsuzsanna Gárdony, Saturnus Kft. Farkas Sándor 
Budapest, Szabó László Jászberény, Ziebauer János és Bali Ildikó 
Budapest, a műsorban tiszteletdíj nélkül fellépőknek, valamint tom-
bola és belépőjegyet megvásárlóknak. 

Köszönjük a tombolafelajánlásokat, összesen 106 tombolatárgyat 
és 3 fődíjat: a Samsung elektronics Magyart Zrt. televízióját, a Pócs 
János, a Jászság országgyűlési képviselője által felajánlott festményt, és 
a Gergely Bertalan (Eger) által felajánlott wellness hétvégét. A Sam-
sung televíziót Jávorcsik Csilla volt diákpolgármester nyerte meg.

A rendezvényen Glonczi Rudolf és a Nagyonjofoto – Csehlán Sán-
dor készített képeket, melyek Jászfényszaru város és a FÉBE honlap-
ján, valamint Facebook-oldalán nézhetők meg.

Az estről 3 óra időtartamban felvétel készült, amelyet Tanczikó-
Ruis Beatrix, a TRIÓ-TV és Németh András rögzített.

Tóth Tibor · Fotók: Csehlán Sándor 

Sütés-főzés-kézimunka · Fotó: Dávid Ildikó

Programok az Idősek Klubjában
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A FÉBE új kiadványának bemutatója 2018. május 6-án
A Fényszaruiak Baráti egyesü-

lete és az általa alapított Jászfény-
szaruért Alapítvány értékmentő 
és értékteremtő munkájának ke-
retében 32. kiadványaként meg-
jelentette Ézsiás Rózsa: Süssük 
– Főzzünk ízletesen és gyorsan 
című szakácskönyvét. A könyv-
ben étrendek, levesek, előételek, 
húsok, körítések, sütemények, 
torták és különlegességek szere-
pelnek.

Az ünnepi könyvbemutatóra a 
Jászkun önmegváltás emléknap-
ján, 2018. május 6-án (vasárnap) 
kerül sor. A rendezvény 15 óra-
kor a városháza falán 1995-
ben elhelyezett Redemptio-

emléktáblánál kezdődik. A Redemptio (latin szó) – visszavásárlás, 
megváltás, önmegváltás. A szó az 1745-ös jászkun redempcióra utal, 
amikor a jászok és a kunok példás összefogással, saját erejükből visz-
szavásárolták régi kiváltságjogaikat Mária Terézia magyar királynő-
től. 1745. május 6-án írták alá a jászok és a kunok redempcionális 
diplomáját. 2014-től a magyar Országgyűlés ezt a napot a jászok és 
jászkun önmegváltás emléknapjává nyilvánította. 

A redemptióra és elődeinkre emlékezik a 274. évforduló kapcsán 
Kotánné Kovács Tímea a Jászfényszarui IV. Béla Katolikus Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanára. A jelenlévők nevé-
ben koszorút helyezünk el az emléktáblánál. 

ezt követően kerül sor a Régi Kaszinó étterem és kávézóban a 
könyvbemutatóra és a könyvben szereplő receptek alapján elké-
szített néhány étel és sütemény kóstolására. 

A könyvet Jászfényszaru várossá válásának, a FÉBE alapításának 
és a Jászfényszaruért Alapítvány létrehozása kezdeményezésének 25 
éves jubileuma tiszteletére a FÉBE és a Jászfényszaruért Alapítvány 
jelentette meg. 

A kiadást Jászfényszaru Város Önkormányzata – a júniusi Jász Vi-
lágtalálkozó kapcsán ajándékozásra – könyvvásárlással támogatta.

A kiadványt a jelenlévőknek bemutatja Bobák József, a Jászsá-
gi Vendéglátósok egyesületének elnöke. A programot Keresztesi 
József vezetésével a városi énekkar műsora színesíti. 

A vasárnap délutáni rendezvényünkre szeretettel várjuk tagja-
inkat és minden kedves a múltunk és a gasztronómia iránt ér-
deklődőt. 

egy kis adalék a könyvről: az eredeti könyvet 1935-36-ban írta 
meg a szerző, és Bereznai Mihály könyvnyomdájában, Mezőberény-
ben készült. 

Ézsiás Rozália (Rózsa) Ézsiás Pál és Kiss Ilona 1904-ben kötött 
házasságából, hét gyermek közül negyedikként 1910-ben született. 
Legfiatalabb testvére Ézsiás Imre (1918–2001) Jászfényszarun a mai 
COOP bolttal szemben (Szabadság út 26.) lakott feleségével, Czeg-
lédi Klárával.

A szerző Teréz testvérével Egerben az angolkisasszonyoknál vége-
zett. Ézsiás Rozália (Rózsa) tanulmányai végeztével a Tiszántúlon 
magántanítónő volt. 1934-ben Mezőberénybe, a mezőgazdasági 
gimnáziumba került, ahol sütést, főzést tanított bentlakásos úri le-
ányoknak.

A háború után 1945-ben hazajött Jászfényszarura, majd Budapest-
re, Mária húgához költözött, és élete végéig (2000) ott élt. Dolgo-
zott a Földművelődési Minisztériumban mint könyvelő, majd a So-
roksári Tangazdaságban nyugdíjazásáig (1965) szintén könyvelőként 
alkalmazták.

Nyugdíjas éveiben évente sokszor, nyaranta egy-két hétig nővéré-
nél, Kláránál (Novothny Ottóné) a jászfényszarui vasútállomásnál 
lévő házukban vendégeskedett. A szomszédos házat Pál Józseftől 
1963-ban vásároltuk meg, így szüleimmel a szomszédban éltünk 

1978-ig. A tizenöt év alatt, illetve még azt követően is, többször 
találkoztam a könyv szerzőjével, Rózsika nénit személyesen is jól 
ismertem. 

Szeretettel ajánljuk e könyvet Ézsiás Pál és Kiss Ilona gyerme-
keik emlékének.

A kiadványt szerkesztette, a kiegészítéseket írta: Tóth Tibor. A 
kiegészítések anyanyelvi lektora: Kotánné Kovács Tímea. A tech-
nikai előkészítés: Bognár Ágnes, Mészáros László, Mészáros 
Lászlóné. A szakács szaktanácsadó: Vágó Tibor. A cukrász szakta-
nácsadó: Szűcs Miklós. A receptek kipróbálói, mely étkek színes 
fotói a könyv végén, 16 oldalon láthatók: Agócs Ferencné, Baranyi 
Józsefné, Berze Lászlóné Bp., Görbe Jánosné, Ouanphanivanh-
Kiss Noémi, Pető Vencelné, Szűcs Miklós, Tamus Béláné.

A borítólapon: Kedvenc torta II. (67. oldal) Szűcs Miklós cuk-
rászmester munkája. A nyomdai előkészítés Bagi László munkája. A 
kiadvány a Prime Rate Kft. budapesti nyomdájában készült.

A könyv a bemutató alkalmával kedvezményesen a helyszí-
nen 800 Ft-ért, azt követően a Városi Értéktárban (Szentcsalád tér 
12.), a 3A Takarékszövetkezetben (Szabadság út 1.), illetve Baranyi 
Józsefnénál (Szabadság út 102.) 1000 Ft/db áron vásárolható meg.

Szöveg és kép: Tóth Tibor

A 9. Jászkunság kutatása konferencia 2014-ben Jászberényben ke-
rült megrendezésre, de kötetével még adós a Jász Múzeum. E hiányt 
pótolandó a Jász Múzeumért Alapítvánnyal összefogva 2018. május 
végére, június elejére tervezik megjelentetni a Jászkunsági évszáza-
dok című tanulmánykötetet.

A kötet tanulmányai: Bathó edit: A Jászkunság kutatása konfe-
renciák története; Fodor István: A magyarok és Észak-Kaukázus; 
Selmeczi László: A jászok betelepedése a Jászságba; Pálóczi Hor-
váth András: A kunok korai történetének fő problémái; Szabó 
Géza: A Nart-eposz a bronzkori és kora vaskori leletek tükrében; 
Tálas Nándor: A kunok taktikájáról; Hidán Csaba: Páncélhaszná-
lat a sztyeppei népeknél a 10-13. században; Tóth Péter: A jászok 
adózása a középkorban; Bánkiné Molnár erzsébet: Jogszokások 
a Jászkunság népéletében; Bagi Gábor: Adalékok a Nagykunság 
Kőrösön túli részének történetéhez a 15-16. században; Nagy Jan-
ka Teodóra: Bűnök és büntetések a jász-alán hősmondákban; Gál 
edit: Orczy István, a jászkunok „főkapitánya”; Papp Izabella: Ván-
dorkereskedőkből redemptusok – A föld szerepe a jászkunsági görö-
gök karrierjében; Szikszai Mihály: „Így utaztak hajdanán” A Jászság 
és a Nagykunság úthálózata a reformkorban

Örsi Julianna: Első generációs értelmiségiek a Jászkunságban; 
Farkas Kristóf Vince: A rejtélyes kiskunfélegyházi kézirat; Bathó 
edit: „Szabad valék, mint a szárnyas madár…” Kiss Ágoston jász-
ladányi tanító kéziratos könyve a 19. századból; Pethő László: A 
vezérigazgató és a képviselő. Gorjanc Ignác pályaképe; Kiss erika: 
Jászárokszállás zsidóságának emlékeiből; Vincze János Farkas: A 
jászladányi zsidóság politikai szerepvállalása; Cseh Dániel: Önkor-
mányzati választások Jászberényben (1867–1890); Bartha Júlia: 
Keleti hatás a népviseletben: a cifraszűr szép példája

Kókai Magdolna: Az emberélet fordulóihoz kapcsolódó hiedel-
mek a Jászságban; Mészáros Márta: Sütőasszonyok a Kiskunság-
ban; Juhász Nyitó Klára: A jászsági hagyományok fenntartásának 
lehetőségei az óvodapedagógiában. emlékképek a konferenciáról

A B/5-ös formátumú, keménytáblás, színes, közel 300 oldalas 
könyv 25 szerző tanulmányát közli fekete-fehér és színes fotókkal, 
valamint számos illusztrációval.

A Jász Múzeumért Alapítvány szokásához híven a készülő könyvre 
most is előfizetőket vár. A könyv előfizethető 3000 forintos előfi-
zetői áron 2018. április 22-ig Jászfényszarun a Városi Értéktár-
ban, 3A Takarékszövetkezetben, a Városi Könyvtárban és Görbe 
Jánosnénál. Tóth Tibor

A könyv borítólapjának fotója

Jász Múzeum előfizetési felhívása
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3. rész – A redemptio korától a mezővárosig
A Mi újság Fényszarun? 1990 májusában megjelent próbaszáma Jász-

fényszaru 1746-os címerét helyezte a címlapra. A Kiss József által leírt 
1746-os címer viszont téves állítása volt a tanár úrnak, ugyanis 1746-
ban még a korábbi, azaz az 1670-es pecsétnyomót használták, tehát az 
újság akkori címlapján ábrázolt címer sem létezett még.

Jászfényszaru történetének minden 
bizonnyal következő pecsétje ugyanis 
1670 után, 1771-ben készült el, és cí-
mer helyett még mindig ovális körben 
ábrázolta a hármas halmot és a kettős 
keresztet az oldalaiból kinövő elhajló 
virágokkal.

Felirata:
•	JASZ	•	FENSZARU	•	1771
 Ezt a kispecsétet 1771-től 1831-ig 

számtalanszor használták a hivatalos levelezésekre.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Levéltár gyűjteményében található 
egy Jászfényszaruhoz kötődő pecsét-
nyomó is, melynek ez a felirata:

* FÉNYSZARUI JÁSZOK 
BIRÓJA * 1771 

Ezek alapján azt feltételezhetnénk, 
hogy 1771-ben a település két pe-
csétnyomót készíttetett. Egyet a 
községnek, egy másik díszeset pe-
dig a főbírónak. Viszont a „bírói” 
pecsétnyomóról nem ismerünk egy 
pecsétnyomatot sem. Sőt meglepően 
hat, hogy a pecsét felirata túlságosan 
modern, hiszen a másik felirata még 
ékezetek nélkül és N betűvel írja a vá-
ros nevét, míg a „bíró” már ékezeteket 
és NY betűt is használ. A címer kiala-
kítása pedig szintén túl modernnek 
hat. Ezek alapján tehát kijelentem, 
hogy ez a pecsétnyomó bizony nem 
eredeti, hanem feltehetően egy 1800-
évek második felében, ismeretlen céllal készített termék. Azt viszont, 
hogy valaki miért készített egy hamis pecsétnyomót a település részére, 
ma még nem tudom megválaszolni.

Jászfényszaru történetében a következő pecsétnyomókat 1831-ben 
készítették. Ugyanis 1831-ben mezővárosi rangot kapott a település, 
ezért kellett új pecsétnyomókat készíttetnie. Ekkor egy kispecsét és 
nagypecsétnyomót vésettek. A pecsétnyomók a korábbi mintákat kö-
vetik: ovális keretben a hármas halmon álló kettős kereszttel, az olda-
lain elhajló virágszálakkal.

Mindkettő pecsétnyomó felirata megegyezik, és ékezetek és szóköz 
nélkül így írták:
*	JASZFENYSZARUVAROSSA	PETSETJE	•	1831	
A kispecsétet a hivatalos ügyekhez gyakran, de az 1837-es városi pe-

csétleltár leírása szerint a nagyot „igen ritkán” használták.
Köszönöm a „bírói” pecsétnyomó felkutatásában nyújtott segítséget 

a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárá-
nak. (folytatjuk…) Dr. Farkas Kristóf Vince

Jászfényszaru címerének története
Jászfényszaru régi épületei sajnos számtalan esetben elpusztultak, 

részben anyaguk, méretük vagy éppen a gondatlanság miatt. Váro-
sunk legrégebbi, ma is álló épülete a Szentcsalád tér 3. szám alatt álló 
régi parókia, vagy ismertebb nevén Mazács-ház. 2017-ben alaposan 
megújult az épület, aminek igen különleges története van, ezért cikk-
sorozatomban arra vállalkozom, hogy feltárom a régi parókia múltját.

Jászfényszaru Mindenszentek plébániájának történetét 1632-től le-
het többé-kevésbé nyomon követni, tehát a település török kor alatti 
újjáépítésével egyezik meg. Már ekkor saját plébánossal rendelkezett 
a település, aki helyben lakhatott, de hogy pontosan hol, arról sajnos 
nem lehet biztosat állítani.

1702-ben a Jászkun kerületet eladták a Német Lovagrendnek. A 
lovagrend, mint új birtokos viszont nem ismerte a jászok és kunok 
földjeit, ezért Heinrich Kageneck lovagrendi elöljárót küldték ki, 
hogy járja be a területet. Kageneck útjáról jelentést írt. Szerencsénkre 
Jászfényszarun is töltött egy éjszakát, és több fontos megjegyzést is 
megörökített a leírásában, melyet Illéssy János levéltárnok fordított 
le. 1703. április 20-i látogatása során Kiss Jánosnál, a Pázmáneumban 
(Nagyszombaton) végzett plébánosnál kapott szállást, és megjegyzése 
szerint a parókia „szokás szerint náddal fedett, de eléggé otthonos.” 
Ezek szerint az épület nádfedelű volt, és feltehetően vert falból épül-
hetett. Minden bizonnyal a plébániaház lehetett ebben a korban a 
település legnagyobb és legalkalmasabb épülete a vendégek fogadá-
sára, ezért szállásolták itt el a magas rangú elöljárót. Sajnos azonban 
az épület pontos helyéről és méreteiről nem rendelkezünk pontosabb 
információkkal, de könnyen elképzelhető, hogy a Szentcsalád tér 3. 
szám alatt állhatott. Az is ismeretlen, hogy ezt a nádfedeles épületet 
mikor bonthatták le.

Jászfényszarun az első püspöki látogatásra (Canonica Visitatio) 
1766-ban került sor, és az egyházi szabályok szerint jegyzőkönyv 
készült a látottakról. Innen tudjuk, hogy a ma is álló parókiaépület 
legkorábbi része 1744-ben épült, és így a város legrégebbi ma is álló 
lakóépületének számít. Ez az épület már a jelenlegi helyén állott.

A jegyzőkönyv szerint a főhomlokzat szilárd anyagból, azaz kőből és 
téglából, a hátsó része pedig szilárd alapra vályogból, ki nem égetett 
téglákból épült. Az építmény főhomlokzata feltehetően két ablakkal a 
mai Szentcsalád térre nézett. Északnyugati oldalán legalább egy vagy 
két ablak volt. Feltehetően a délkeleti oldalon volt az épület eredeti be-
járata. Belül a falak meszeltek voltak. A parókia alatt pedig boltozott, 
két szellőzőnyílással ellátott pincét alakítottak ki, ahol bort tároltak. 
1766-ban a parókia már jelentős latin és részben magyar nyelvű, leg-
alább 36 kötetből álló egyházi könyvtárral rendelkezett. Kiemelkedő 
közülük Pázmány Péter esztergomi érsek magyar nyelvű kötete. Sze-
rencsére az épület berendezési tárgyainak listája is felsorolásra került 
az összeírásban. Ekkor a parókiában az alábbi berendezések voltak: egy 
nagy asztal terítővel, egy kisebb asztal, egy óra tartóstól, egy térdeplő, 
tizenkettő kép, egy pohárszék, két kis szekrény, három tábori ágy, ki-
lenc bőrrel borított szék, hét fatányér, egy nyárs, egy könyvpolc, négy 
pár kés, négy ólomkanál, két kád és három gabonatartó hombár. A 
berendezésből egyértelműen megállapítható, hogy a parókia a korabeli 
Jászfényszaru legelőkelőbb épülete volt, amit a berendezési tárgyak is 
alátámasztanak. Az épület korabeli viszonyok szerint jól felszerelt volt, 
de nem számíthatott különösen gazdagnak. Fontos kiemelni, hogy a 
parókia fala a lista szerint gazdagon lehetett festményekkel díszítve, és 
már az óra is megtalálható volt benne.  Dr. Farkas Kristóf Vince

A parókia története 1.
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Wass Albert maratonok a világban és nálunk

Horváth Áron sikere

2004 óta tizenegyedik alkalommal hirdették meg a szervezők, és mi 
Jászfényszarun kilencedik alkalommal csatlakoztunk a Wass Albert 
emlékére megrendezett felolvasóesthez február 23-án. 

Az Egyesült Államoktól Kárpátaljáig, Délvidéktől Felvidékig, Er-
délyben és persze Magyarországon idén összesen 58 helyszínen jöt-
tünk össze. Sok helyen olvasták fel a köszöntő sorokat este 6 órakor. 
Nálunk a kezdetektől Hangosiné Réz Mária a rendezvény „patrónája”. 
Az első és talán még a második alkalommal is a résztvevők száma el-
érte, sőt meg is haladta a 30 főt, azóta „megfogyva bár, de törve nem” 
14-18-an, de fontosnak tartjuk, hogy találkozzunk a szervezők által 
kitűzött februári péntek estén. Lelki és szellemi töltődés ez, gondola-
tok, érzések születnek, amik segítenek a mai nagyon nehéz világban 
embernek maradni, túlélni, reménykedni abban, hogy talán mégis 
győzhet az egyetemes emberi jó. Érkeztek helyiek, vidékiek, nyugdí-
jasok, fiatalok, ifjú párunk is jött, és örömmel konstatáltuk, hogy a 
felolvasóestjeinken rendszeresen megjelenő pusztamonostori család a 
negyedik gyermekét várja. 

Idén is a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár adott otthont a 
nálunk általában 5 órás rendezvénynek, hiszen sok helyen ez valóban 
maraton, 25 órás. Ebben az évben is elsősorban a műveiből olvastunk 

fel, de most elhangzottak rövid részletek egy nemrégiben megjelent 
Örökségkönyv, Wass Albert hagyatéka a Kárpát-medencében és a 
nagyvilágban című könyvből is. A kötetben mind az öt fia emlékezik 
rá, valamint barátai, pályatársai, történészek, színészek, médiaszemé-
lyiségek méltatják. Wass Huba így ír édesapjáról: „Nagyon szigorú volt 
önmagához, ezért magas volt a mércéje velünk és másokkal szemben 
is”. „Józan ítélőképességgel, akaraterővel és küldetéstudattal volt meg-
áldva.” „Erkölcsi normáit nem csak tanította, de élte is.” „Ő az egyéni 
felelősségben hitt”. „Fontosnak tartotta a gyakorlati dolgokat, s arra 
nevelt, hogy legyünk hasznosak.” A felolvasások között jó egy kicsit 
beszélgetni, eszmét cserélni, híreket hallani az írófejedelemről.  Az 
ilyen és ehhez hasonló sorok olvasása után megbeszéltük, vajon hol 
tartana a világ, ha ma több Wass Albert járna közöttünk?

A hangulat hitelessé tételére ilyenkor a köteteken túl előkerülnek 
a marosvécsi (a Kemény-kastély parkjában szórták szét hamvai egy 
részét) préselt növénykék, a nemzeti színű virágkompozíció, gyertya, 
fotók, a könyvtár emlékkönyve, a székely zászló és persze tea, süte-
mény, pogácsa. Idén is a Szózat és a Székely Himnusz közös éneklése 
adta a keretet. 

Álljon itt március 15-ére két mindig aktuális, rövid, gondolatébresz-
tő részlete az első felolvasás Wass Albert üzenetének.

„Nekünk, magyaroknak az Úristen különösen gazdag és színes nem-
zeti örökséget adott. Az egész világon egyedül ez a mienk. Senki nem 
veheti el tőlünk, mint ahogy mi sem vehetjük át senkitől azt, ami 
nem illet meg minket. Hiába beszélünk angolul, franciául, spanyolul, 
németül, attól még nem leszünk sem angolok, sem franciák, sem spa-
nyolok, sem németek. Az ő örökségük nem a mienk, s ha majmolni 
próbálnánk őket, könyökkel betörni közéjük, mindössze a magunk 
egyéniségét, a magunk örökségét veszíthetjük el, az övéket soha sem 

vehetjük át. Gyökértelen idegenek leszünk az emberi világban, s lelki-
leg elpusztulunk benne, mint a gyökerét vesztett fa.”

„Egyet ne feledjetek el: amíg magyarok vagytok, s az ősi kultur-
örökség erkölcsi alapján álltok, addig Isten által kijelölt helyetek és 
szerepetek van a világban. De ha eldobjátok magatoktól ezt az öröksé-
get, ha magyarságotokból kivetkőztök, akkor senkik se lesztek, csupán 
egy halom szemét, amit ide-oda sodor a szél, míg végül is elmerültök 
a semmiben.”

1998-ban, 90. születésnapja után röviddel tragikus körülmények kö-
zött költözött égi írótársai közösségébe.

Imádott szülőföldjét, a Mezőséget 1944-ben hagyta el, és sohasem 
láthatta viszont. Emigrációban élte le az egész életét Németországban, 
majd Amerikában. Háborús bűnösként, koholt vádak alapján ítélték 
távollétében halálra. Magyar állampolgárságot ideiglenesen, egy évre 
kapott, ezalatt halt meg. 

Díjai, elismerései a teljesség igénye nélkül: Baumgarten irodalmi díj, 
Klebelsberg irodalmi díj, Zrínyi-díj, Szent László Lovagrend érdem-
rendje, Magyarok Világszövetsége emlékérem, Magyar Köztársasági 
Érdemrend Középkeresztje, posztumusz alternatív Kossuth-díj, posz-
tumusz Árpád fejedelem-emlékdíj, posztumusz Julianus-díj, Magyar-
Örökség díj, sajnos ez is a halála után. 

Több mint 50 kötetét 17 nyelvre fordították le. Regényei, elbeszélé-
sei, versei, meséi, novelláskötetei, publicisztikái igazi szellemi értékek, 
örökérvényű gondolatokat hordoznak. 

Népszerű, mégis megosztó személyiség. A rendszerváltás előtt nem 
is hallottunk róla, azóta pl. 2005-ben a Nagy Könyv országos felmé-
résén 11. (A funtineli boszorkány) és 14. (Adjátok vissza a hegyeimet) 
helyen végzett 2 könyve, de a 75 legnépszerűbb között van a Kard 
és kasza és az Elvész a nyom. 56 köztéri szobor, 34 dombormű, 26 
emléktábla őrzi emlékét, 23 közterület, 20 szervezet és 11 intézmény 
viseli a nevét. Az Újszínházban több mint két éve műsoron van egyik 
legnépszerűbb regényéből, A funtineli boszorkányból készült kétrészes 
színpadi játék.

Veletek maradok című versében a következőket fogalmazza meg: 
„Ha majd feljön a nap, hogy többé nem találtok,
azért ne búsuljatok, én itt leszek még. 
Megtalálhattok majd a lemenő napban.”
„Itt leszek mindég, őrt állva erdők csöndje fölött 
s álmotok vigyázva. 
Mikor vágytok velem együtt lenni, 
csak ki az erdőre menjetek.”
„Puha susogásában a fáknak 
engem hallotok majd,”
Engedjenek meg egy megjegyzést, ami február 17-én foglalkoztatott. 

A mezőségi Válaszúton született Kallós Zoltán is, akit napra pontosan 
92 évesen akkor temettek, amikor két évtizeddel előbb a szintén vá-
laszúti születésű gróf szentegyedi és czegei Wass Albert azon az éjsza-
kán meghúzta a ravaszt.  B. É.

A felolvasóest résztvevői · Fotó: Nagy Ildikó

A 2018. február 28-án Budapesten megtartott IX. országos zeneiskolai 
Rácz Aladár cimbalomversenyen Horváth Áron I. helyezést ért el

szóló kategóriában. Gratulálunk! Fotó: Péter Szilárd
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Szépkorú köszöntése

10 éve indult útjára a vállalkozó nők a vidékért
népfőiskolai projekt Jászfényszarun – V. befejező rész

2011: „első lépések Jászfényszarun” c. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-
2010- 0076 számú pályázatot nyert Jászfényszaru város önkormány-
zata, amelyben a népfőiskola a konzorciumi partner (2011. 06. 01. 
– 2012. 11. 30.). A projekt célja: alacsony iskolai végzettséggel ren-
delkező lakosság munkaerőpiacra történő eljutásának segítése.

A projekt 18 hónapos időtartama alatt OKJ-s képzést, valamint sze-
mélyes munkavállalást elősegítő tréningeket szerveztünk. A program 
során a helyi és környékbeli vállalkozókkal találkozókat szervez-
tünk, amely során bemutattuk a vállalkozói szférát – öngondoskodási 
forma, alkalmazotti lét. A projekt biztosítja a népfőiskolánk intézmé-
nyi és programok akkreditációját.

2011: „Partnerségen alapuló iskolabarát programok megvaló-
sítása Jászfényszaru városban” c. TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0182 
számú pályázatot nyert Jászfényszaru város önkormányzata, amely-
ben a népfőiskola állította össze a szakmai programot (2011. 07. 01. 
– 2012. 08. 31.). Ebben helyet kaptak, mint kulcskompetenciák, a 
vállalkozási, pénzügyi, gazdálkodási ismeretek is. A program során a 
JAM program keretében „Gazdálkodj okosan” szakköri foglalkozá-
sok zajlottak, a tanulók vállalkozásokat tekinthették meg, amelybe 
a mi VNV programunk résztvevőit is bevontuk.

2011: „Király leszek Moneylandban” c. NKA 2032/5080 számú 
pályázat keretében, nyári táborban 75 fő vehetett részt, és ismerkedett 
meg a 8 nap alatt a gazdálkodás alapjaival. A programot a Drámamű-
hely szervezte.

2012: „első lépések Jászfényszarun” c. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-
2010- 0076 számú pályázatot nyert Jászfényszaru város önkormány-
zata, amelyben a népfőiskola a konzorciumi partner (2011. 06. 01. 
– 2012. 11. 30.).

A projekt célja: alacsony iskolai végzettséggel rendelkező lakosság 
munkaerőpiacra történő eljutásának segítése. A projekt 18 hóna-
pos időtartama alatt OKJ-s képzést, valamint személyes munkavál-
lalást elősegítő tréningeket szerveztünk. A program során a helyi és 
környékbeli vállalkozókkal találkozókat szerveztünk, amely során 
bemutattuk a vállalkozói szférát – öngondoskodási formát, alkalma-
zotti létet.

A projekt biztosította a népfőiskolánk intézményi és programok 
akkreditációját. A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság korábban 
is szerepelt a felnőttképzési intézmények nyilvántartásában. E pályázat 
forrást biztosított a minősítés megszerzésére is, így 2012. június 8-án 
a beadott kérelmünk és a sikeres helyszíni szemlét követő FAT döntés 
alapján akkreditált felnőttképzési intézmény lett.

Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2715.

Akkreditált programok:
„Felzárkóztató esélyteremtő képzési program” 300 óra PL-6322;
„Felkészítés önálló családi életre, munkavállalói szerepre” 30 óra 

PL-6323; 
„Kezdő lépések a vállalkozás indításában” 146 óra; PL-6547;
„Pályaorientáló és álláskeresési ismeretek” 20 óra PL-6324;
„Informatika-kompetencia–fejlesztés” 70 óra, PL-7077

A programok lehetővé teszik társaságunk számára az újabb pályáza-
tokban való részvételt, képzések elindítását, amelyekben tervezzük a 
vállalkozó nők, illetve vállalkozás alapítására készülő nők bevonását is.

Megvalósításra került a „Pályaorientáló és álláskeresési ismeretek” 
20 óra PL-6324 program, amelynek keretében vállalkozást tervező 
nők is részt vettek.

Fontosnak tartjuk a felnövekvő nemzedék számára a vállalkozással 
kapcsolatos ismeretek átadását a korosztálynak megfelelő módszerek 
alkalmazásával. Pl: JAM-programok beépítése.

A fentiek szellemében adtuk be a „Hagyomány és kreativitás a 
Zagyván innen és a Galgán túl – tanórán kívüli kulturális kap-
csolatok Jászfényszaru térségében, a fenntarthatóság jegyében” 
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012- 0499, amely megvalósítására 2014. év-
ben került sor.

2012. október 22-én az európai Vidék Mozgalom (MER), amely-
nek tagjai Európa legjelentősebb vidékfejlesztéssel foglalkozó szerve-
zeti, egyesületei – brüsszeli ülésén került bemutatásra a Vállalkozó 
nők a vidékért programunk, mint jó vidékfejlesztési gyakorlat; 
Bali István előadásában, aki a JNSZM Népfőiskolai Társaság alelnöke 
és az APURE elnöke.

A népfőiskola évek óta rendszeres, hagyományos közösségi prog-
ramjaira – Erzsébet-napi kézműves kiállítás és vásár, Adventi Kávéház 

– meghívást kapnak a VNV program tagjai. Az Új Széchenyi Prog-
ramiroda munkatársaival történő kapcsolattartás lehetővé teszi, hogy 
a vállalkozásokat érintő pályázati konstrukciókról az érdeklődő nők 
tájékoztatást kapjanak.

Disszemináció: Helyi, térségi és országos médiában – „Mi új-
ság Fényszarun”; honlapok: bedekovich.hu, jaszfenyszaru.hu 
jaszfenyszrusuli.hu, www.agraria-apure.hu; térségi médiák – TRIÓ 
Rádió, TRIÓ TV, Új Néplap – megyei újság; országos média – Mű-
velődés – Népfőiskola – Társadalom MNT folyóirata, RTL KLUB, 
DUNA Televízió, valamint prezentációk magyar és idegen nyelven 
történő bemutatása. Kovács Béláné Pető Magdolna,

a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság elnöke

Február hónapban 95. születésnapja alkalmából Rimóczi Pálné Juhász 
Erzsébetet köszöntötte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony.

Kép és szöveg: Szalayné Varga Erzsébet

Vállalkozónői program nyitó konferenciája Szolnokon
Fotó: Pető István
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’48 EMLÉKEZETE
Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc 170. évfordulójá-

nak tiszteletére Danis János és Pető István fotóinak kiállítása nyílt 
’48 eMLÉKeZeTe címmel. Az időszaki kiállítás megnyitójára 
2018. március 11-én vasárnap 16.00 órakor került sor Gödöllőn a 
Civil Házban. A kiállítást Székely Tibor, a Magyar Huszár és Ka-
tonai Hagyományőrző Szövetség elnöke nyitotta meg.

A DUFLEX Fotográfiai Stúdió részéről Tóth Péter, az egyesület ve-
zetője mutatta be a fotósokat – Danis János, Pető István – és felkérte 
a kiállítás megnyitására a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző 
Szövetség elnökét. Székely Tibor gondolatban már gyermekkorától 
huszárnak tartotta magát. Számára elérkezett az idő, hogy eltökélt 
szándékát, a kimagasló értéket képviselő fegyvernem beemeltetését 
a honvédségi és állami protokollba, megvalósítsa. Nem sokat kellett 
várnia, 1997-ben megrendezhette az első nagy huszárparádét a Buda-
pesti Tavaszi Fesztiválon. Egy évvel később már a Hősök teréről a Kos-
suth térre vonulva emlékeztek meg a forradalom 
és szabadságharc 150. évfordulójáról látványos 
külsőségek között összesen 176 lovassal, többek 
között osztrák, cseh, lengyel huszárokkal, még a 
szlovákoktól is érkezett olyan csapat, amely ma-
gyar katonai hagyományokat őrzött. 

A magyar reformkor idején kibontakozó pol-
gárosodás nyomán robbant ki az 1848-49-es sza-
badságharc, melynek győzelmekben kiemelkedő 
időszaka volt a tavaszi hadjárat. Nehéz győzelmek 
voltak ezek, de míg a magyar huszár hazafiúi lel-
kesedésből küzdött, addig az ellenség ezt csupán 
parancsra tette. Hatvannál, Tápióbicskénél, Isa-
szegnél hat nap alatt három csatát vívott meg di-
adalmasan a magyar honvédsereg. A magyar ka-
tonák kitartása, hősies helytállása, áldozatvállalása, 
megfordította a csata kimenetelét – emlékezett 
meg Székely Tibor hagyományőrző ezredes a 
dicsőséges hadjáratról, mintegy történeti áttekintésként a kiállítás hát-
teréül. Utalva a képek témájára és a 40 kép vonatkozásában más-más 
helyszínre és történtekre.

Ezeknek az értékeknek az ápolására jött létre a magyar történelmi 
egyenruhás katonai hagyományőrző mozgalom 1989-ben. Ekkor 
alakult meg Vácott az első Huszár és Nemzetőr Bandérium. Azóta a 
minden évben megrendezésre kerülő Tavaszi Emlékhadjáraton hu-
szár-hagyományőrzők lovagolják végig az egykori hadi események 
színhelyeit, koszorúzásokon, felvonulásokon és látványos díszszemlé-
ken vesznek részt. Kétnaponta pedig – egyedülálló módon – élethű 
csatajelenetekkel keltik életre a dicső hadjáratot. Ezekben a körülbelül 
két órát tartó csatákban – helyszínektől függően - közel hetven lovas 
huszár, százhúsz fős gyalogság ágyútűzzel harcol az Ausztriából érke-
zett „Habsburg” hadsereg ellen. Bár mindig mi nyerünk, ez nyugati 

szomszédainkat nem zavarja, hagyományos színpompás egyenruháik-
ban szívesen vesznek részt a hadjáraton. A csata részletes menetét a 
helyszínen egy történész is kommentálja.

A program évről évre bővül, újabb és újabb települések bekapcsolódá-
sával. Idén március 31-én Hatvanban a dicső hadjárat csatabemutató 
helyszínén ünnepi megemlékezés és kulturális program is kíséri a csa-
tajeleneteket. Április 1-jén Boldog község határában a Balázs-tanyán 
rendezik meg a hatvani csata emlékére a hagyományos csatabemuta-
tót. Április 2-án pedig Jászfényszarun kerül sor díszszemlére a 25 
éves a város ünnep keretén belül. Az ezt követő napokban Tápióbicske 
és Isaszeg kapja a főszerepet. A hagyományőrző programokra havonta 
akár 5-7 alkalommal is sor kerül – változó helyszíneken. Csak néhá-
nyat említve a számtalan díszelgés, élő történelemóra, toborzó esemé-
nyek, megemlékezések és kiképzés mellett: Szolnoki csata (03. 03.), 
Forradalmi Forgatag – Hadtörténeti Múzeum, Budapest, Kapisztrán 
tér (03. 15.), Tavasz Emlékhadjárat, Tápióbicske (04. 04.), Felvidéki 
Hadjárat (04. 28–05. 01.) Budavári megemlékezés, Tüzérségi sortűz, 
Ostromjelenet, utcai csatajelenet a Kapisztrán téren (05.20–05.21.), 
Múzeumok Éjszakája Hadtörténeti Múzeum, Budapest, (06. 23.), 
Magyar Vágta, Budapeset, Hősök tere (09.15–16.) Pákozdi csatabe-
mutató (09. 29.), Őszi Hadjárat, Szentegyháza, Románia, Hargita 
megye (10.05–06.), Ozorai csatabemutató (10. 13.)

A huszár hagyományőrzés mai formájában még csak csírájában, de 
már megjelent 1968-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen. Ezt köve-
tően majd két évtizednyi szünettel, a táncházasok köréből indultak el 
az első új huszár hagyományőrzők. Az 1980-as évek közepétől a ma-
gyar huszár hagyományok őrzését tűzték ki célul: a Történelmi Lovas 
Egyesület Sándor Huszárai, a Jászberényi Nádor Huszárbandérium, a 
Váci Miklós Huszárok, a Balaton-felvidéki Radetzky Huszár Egyesület 
és a Pápai Huszárok Egyesülete. A Magyar Huszár és Katonai Hagyo-
mányőrző Szövetség 1991-ben alakult társadalmi, ma már közhasznú 
úgynevezett ernyőszervezet. 

Fő célkitűzésünk, a magyar huszár és katonai hagyományok hi-
teles ápolása, a magyarságtudat, a hazaszeretet erősítése, nemzeti 
értékeink felmutatása. Kulturális értékmentés, az értékek átadása 
a jelen és a jövő nemzedékeinek.

Tagegyesületeink munkája meggyőződésünk szerint kulturális misz-
szió, nem öncélú militarista játék. A mi szerepünk élesztő szerep, a 
hályogkovács szerepe, egyértelművé tenni és megmutatni, minden esz-
közzel, hogy a magyar huszárkultúra az egyetemes kultúra gyöngy-
szeme.

A huszár a magyar népéletben már régen nemzeti jelkép! Szélesebb 
társadalmi összefogással elértük, hogy a MAGYAR HUSZÁR hunga-
ricumok sorába került. A magyar huszár, mindazonáltal turisztikai, 
kereskedelmi és pedagógiai értékkel is bír. A Magyar Huszár orszá-
gos védjeggyé válhat akárcsak pl. az angol testőrség. A magyar huszár 
kulturális és igényes turisztikai érték. Jó értelembe véve kereskedelmi 
cikké is válhatna a másodlagos értékesítések révén – lovak, huszárru-
hák, felszerelések, nyergek, huszárbábok, csákók, gyerekjátékok… stb. 

(folytatás a 25. oldalon)

Danis János mesél a képekhez kötődő történetekről
Fotó: Tóth Péter

Fotó: Tóth Péter
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’48 EMLÉKEZETE
(folytatás a 24. oldalról)
Hisszük, mi is hozzájárulhattunk a magyar lófajták piaci felértékelő-

déséhez, a minket kiszolgáló kismesterségek továbbéléséhez.
Amikor azt mondjuk, hogy a diákjaink tegyenek látogatást határon 

túli területeken, akkor azt gondoljuk, ugyanolyan fontosságú, hogy 
magyarországi 48-as, de az I. és II. világháborús emlékhelyekre is el-
jussanak legalább egyszer tanulmányaik során. 

A huszár szó Mátyás király korára vezethető vissza, amikor az ural-
kodó egyik rendelkezése értelmében húsz telkenként egy lovas katona 
kiállítására kötelezte alattvalóit. E hadfiak később különösen a Rákó-
czi-szabadságharcban tüntették ki magukat, de megjelentek a nemzet-
közi hadszíntereken, többek között Poroszországban, Olaszországban, 
Lengyelországban, Oroszországban és Franciaországban.

A Nemzetközi Huszármúzeum - a dél-franciaországi Tarbes-ban, 
miközben egyedülálló és nagyszerű gyűjteményt mutat be, a magyar 
katonai hagyományok egyik legnépszerűbb és legismertebb vonatko-
zásának is emléket állít. A huszárság intézménye ugyanis a magyarság 
„apportja” az európai hadviseléshez.

Mivel a huszárság kialakulása a könnyűlovasság történetéből fa-
kad, ennek megfelelően a huszár legfontosabb feladata a lováról 
való gondoskodás volt, ami alapvetően határozta meg az életmód-
ját is.

„A huszárnak első a ló, második a ló, harmadik a ló, és csak ez után 
következhet, hogy saját magunkról is gondoskodjunk” – mondja Szé-
kely Tibor, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség el-
nöke, a Nemzeti Vágta főkapitánya, aki arra emlékeztet, hogy a huszár 
számára az életet jelentette a lova állapota és a lovával való kapcsolata. 
„A lóhoz való viszony mindig is egyfajta érzékenységet, természetes 
intelligenciát is megkövetelt, ezért alakult ki a 17-18-19. századi hu-
szárság kapcsán a legvitézebb és legfurfangosabb katona képe.”

„A korabeli katonáskodás azzal, hogy 8-10, esetenként 30 évig is 
tarthatott, meglehetősen viszontagságos életmódnak számított. A ke-
véske szabadidőben a huszárok igyekeztek jól öltözötten megjelenni, 
kipödört bajusszal járni, kiállásuk és ruházatuk pedig hatott a polgári 
divatra. Természetesen a hatás kölcsönös volt, a huszárság több elemet 
átvett a polgári öltözködésből is.”

A huszár egyenruha fontos eleme volt a mente és a dolmány, amit a 
paraszt polgárok is viseltek, csak utóbbiak ritkásabb zsinórozással. A 
huszármentéket fémmel átszőtt zsinórokkal díszítették, de az esztéti-
kum mellett ennek jelentős hadászati szerepe is volt: a sűrű zsinórzat 
a felsőtest védelmét is ellátta, mivel lecsúszott róla a szablya. A mentét 
mindig vitte magával a huszár, mivel sosem tudhatta, hogy mikor lesz 
hideg, és egyébként is önvédelmi funkciója volt a kabátnak. Sokszor 
félvállra vetve hordták, így a pajzs szerepét vette át, a balról érkező 
ellenség kardcsapásai ellen. A huszárok általában jobb kézzel kardoz-
tak, ballal fogták a kantárszárat, a bal kéz védelme ezért fontos volt, a 
mente természetesen takarta azt.

A huszárcsákó kialakulásában hatalmas szerepe volt a polgári életben 
használt cilindernek. A 17. században a leffentyűs kucsmákat váltotta 
fel a csőszerű csákó, ami idővel egyre alacsonyabb lett, illetve a 18. szá-
zad közepétől megjelent rajta a homlokellenző, és vált a legismertebb 
huszár fejfedővé.

„A mai hagyományőrző huszárok igyekeznek a legautentikusabb vi-
seletet bemutatni, de az anyagok beszerzése igencsak nehézkes feladat. 
Idehaza gyakorlatilag megszűnt a posztó- és a zsinórgyártás is, ezért 
legtöbbször Erdélybe vagy Ausztriába, Angliába kell menni egy-egy 
korhű kiegészítőért. Ennek megfelelően komoly anyagi terhet is je-
lent a megfelelő öltözék kiállítása, de igyekszünk a lehető leghitele-
sebben megmutatni a huszárság viseletét és hagyományait” – mondta 
Székely Tibor. A huszár kifejezést és fegyvernemet Magyarország adta 
a világnak. Mi tovább éltetjük a méltán oly híres huszárszellemet, 
hogy hogyan – erről szólnak a képek, amelyek mindegyikéhez egy-
egy történet kötődik. Napjaink értékvesztő világában, amikor arról 
beszélünk, hogy hazánk erkölcsi válságban van, akkor a huszárhagyo-
mányok megőrzése és újrateremtése, a hozzá tartozó megalkuvást nem 
tűrő, az egész világ számára példát adó erkölcsi érték újrateremtését is 
szolgálhatja. Kovács Béláné Pető Magdolna

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

2018. február 23-ától Katolikus templomok a Jászságban címmel 
Jászfényszarun a Szent Erzsébet Közösségi Házban (Szentcsalád tér 2.) 
látható Pető István fotóiból válogatott kiállítás a Bedekovich Lőrinc 
Népfőiskolai Társaság gondozásában.

Vianney Szent János (1786–1859) halálának 150. évfordulójához 
kapcsolódóan XVI. Benedek pápa a 2009. június 19. és 2010. június 
11. közötti időszakot a papság évének nyilvánította. Ehhez kapcsoló-
dóan jászfényszarui egyházközségünk 2010-ben kétnapos zarándok-
utat szervezett, melynek során meglátogattuk a Jászság valamennyi 
katolikus templomát.

Ebből az alkalomból jelentettük meg a Jászság katolikus temploma-
it bemutató könyvet „Zarándokúton a Jászságban” címmel, amely a 
katolikus templomok rövid ismertetését és fotóit tartalmazza. A fotók 
(Pető István) és az ismertető szöveg (Farkas Kristóf Vince) elkészítését, 
a könyv tervezését, szerkesztését a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai 
Társaság tagjai önkéntes munkában vállalták. A könyv két kiadásban 
jelent meg, s tervezzük a harmadik kiadás megjelentetését.

A könyv előszavából, Csőke György plébános c. esperes atya szava-
iból idézve:

„Isten házának látogatása mindig örömmel tölt el, mert a templom 
az Istennel való találkozás helye. Minden látogatás után lélekben gaz-
dagabb emberként élem át a legszentebb belső találkozást, és így jár-
hatom életem útját.

Keresztény embernek lenni Krisztustól kapott küldetés. Jézus egyhá-
zat és papságot alapított, hogy ők a híveket összegyűjtsék, és a szent-
ségeket kiszolgáltassák egy erre szolgáló szent helyen, és ez a hely a 
templom. Mindig az a legkedvesebb templom, ahol nap mint nap 
találkozom az Istennel.

Jászsági magyar katolikusságomból és papi hivatásomból eredően 
régi vágyam teljesült, mert a papság évében Vianney Szent Jánosnak, 
a papság védőszentjének oltalma alatt meglátogathattam a jász temp-
lomokat. Számomra fontos, hogy mindezt közösségileg, egyházként 
tettük.

Meggyőződésem, hogy a magyar népet és benne a jász embereket is 
a közös Istenbe vetett hitük, a hitvallásuk és a templomaik kötik össze, 
melyek a mindenkori megújulás forrásai.

Köszönöm a segítséget azoknak, akik azonnal ráéreztek ennek az 
apostoli munkának fontosságára, és kívánom, hogy ez a szép össze-
állítás szolgáljon lelki gazdagodásukra. Isten adja, hogy őseinknek 
emléket állítva hitünkben erősödjünk, és a jövő nemzedéknek Isten 
kegyelméből biztos utat mutassunk.

Deo Gratias!”
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Egy kiállítás margójára
Katolikus templomok

a Jászságban

 Illusztráció a kiállításról
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

„Elmentem, mert mennem kellett,
de a szívetek mélyén örökké veletek leszek.”

Legyen e pár sor köszönet és hála mindazoknak, akik

NAGY LAJOS
halála miatt szeretetük, tiszteletük jeléül részvétüket fejezték ki,

mély fájdalmunkban bármi módon osztoztak.
A gyászoló család

Ezúton mondunk köszönetet a rokonoknak, szomszédoknak,
barátoknak, ismerősöknek, akik szeretett halottunk,

özv. DOBÁK JÁNOSNÉ
CSeRHÁTI eMíLIA
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,

virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

PALÓCZ RUDOLFNÉ
BeRZe eTeLKA

temetésén megjelentek, sírjára virágot hoztak,
utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
„Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, Csak örök béke és nyugalom.”

Emléke szívünkben örökké él.
A gyászoló család

„Ne búsuljatok, nekem már nem fáj semmi.
Ha eljön az este, csillagként tudok nektek üzenni.
Tekintsetek fel az égre, ott fogok ragyogni.
Szívetek egy darabja voltam, mit nem lehet pótolni.”

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik feleségem, édesanyánk, nagymamánk,

CSÉCSeI FeReNCNÉ
KIRÁLY TeRÉZIA
temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Köszönjük, azoknak, akik édesanyánk és nagymamánk,

BAK FeReNCNÉ
szül. BALI eRZSÉBeT
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Emlékezés

BUKÓ PÁL
(1933–1988)

halálának 30. évfordulójára.
„Visszahoz egy régi perc, megidéz egy fénykép…”

Szerető családja

Emlékezés

CSeHI LAJOSNÉ
BUKÓ GIZeLLA

halálának 25. évfordulójára.
„Napsugár és csillagok jó szívednek örök álmát őrzik.

Tiszta lelked fönn a magas égben, a síron túl is felettünk őrködik.”
Szerető családod

Emlékezés

FARKAS ATTILA
halálának 9. évfordulójára.

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

Szerető családod

Emlékezés

TAMUS BÉLA
halálának 20. évfordulójára.

„Terveztünk egy boldog jövőt, szépet,
De a kegyetlen sors mindent összetépett.

A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.”

Szerető családod

Emlékezés

GYeTVÁN JÁNOSNÉ
BAKAJSZA MÁRTA

halálának 1. évfordulójára.
„Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen, szerényen.

Drága lelked nyugodjék békében.
Csak az hal meg, akit elfelednek, Örökké él, kit igazán szeretnek.”

Férjed és családod

BORBÉLY JÁNOS
5 éve elhunyt emlékére

„Istenem, súgd meg neki halkan,
Lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam.

Álmomban keressen meg engem,
Még egyszer hadd lássam, hadd öleljem!”

Felesége és családja

Emlékezés édesapánk,

KUN JÓZSeF
halálának 26. évfordulójára és édesanyánk,

KUN JÓZSeFNÉ
MÉSZÁROS ROZÁLIA

halálának 8. évfordulójára.
„Bárhogy múlnak az évek, a szív nem feled,

Mert összeköt minket az örök szeretet.”
A szerető család

FeHÉRNÉ LUKÁCS VALÉRIA
(1957-2016)

Az emlékedet szeretettel őrizzük!
„Meghalt egy lélek, aki élni vágyott,

Egy áldott kéz, amely dolgozni imádott.
Könnyes az út, ami sírodhoz vezet, 

A jóisten őrködjék az örök álmod felett!”
Édesanyád, öcséd, lányaid a párjukkal,

és a 2-2 fiú unokával
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István u. 10. ·  Tel.: 70/224-4179

Szemvizsgálat minden szerdán 10 órától (bejelentkezés alapján).
Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.

akcióink
komplett szemüveg: 18.990 Ft (1.5 HMc lencsével)

napszemüveg lencse: -30%
Fényre sötétedő lencse: -30%
Általános keret akció: -30%

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30

Starlite

Apróhirdetések
Szigetelt, frissen felújított tetővel, két generáció részére is alkalmas 

100+75 m2-es ház eladó rendezett kiskerttel.
Jászfényszaru, Dobó I. u. 59. · Tel.: +36-70/500-1917

***
800 m2 telek eladó Bethlen Gábor úton.

Villany, gázcsonk, víz, fúrott kút, 16 db termő gyűmölcsfa beültetve.
Tel.: +36-20/450-9769

KUTYASZíV Állatmentő Közhasznú Alapítvány
3000 HATVAN, Bercsényi u. 28. · Tel.: +36-20/248-0208, +36-30/781-4356

ariar60@gmail.com · kutyasziv60@freemail.hu

MeGFeLeLő GAZDIK KeReSTeTNeK!!!

DOLFY
2 éves kistestű kan

MISTRÁL
3 éves foxi szuka

KÖKÉNY
1 éves keverék szuka, kistestű

CARMeN
6 hón. keverék szuka, kistestű

Szerkesztőségi infók
Fogadóóra minden pénteken a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 

földszinti kistermében 9-11 óráig.

Szerkesztőségi telefon: 70/673-7618.
Hívható hétfőtől péntekig napközben.
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Programajánló

Jászberényben koriztunk

Április
2. 12:00 Dicsőséges tavaszi hadjárat csatajelenete bemutatása
  Boldogon
2. 15:00 Díszszemle – 25 éves a város – Jászfényszaru főterén
2. 15:30 Húsvétoló gyermekfoglalkozás a főtéren,
  Jáger János és barátai koncert
7. 9:00 Bababörze a művelődési házban
8.   Országgyűlési választások
13. 17:00 Koreai kiállítás megnyitója a művelődési házban
13. 18:00 Finito – Fortuna Együttes vendégjátéka Borson
14. 10:00 Játszóház a művelődési házban
15. 9:00 Béke Horgászegyesület közgyűlése a művelődési házban
20. 17:00 Rubicon – Jászok és kunok különszám bemutatója
  a könyvtárban
28. 9:00 XI. Jász Fény versmondó találkozó a művelődési házban

Május
1.  Város napja, Pető Ádám-emlékfutam
5. 9:00 Lumina Országos Asztali Verseny a művelődési házban
6. 15:00 Redemptiós megemlékezés, könyvbemutató
  a Városházán és a Régi Kaszinó étteremben

Időszaki kiállítások
· Törökné Rusvai Mária kiállítása a Régi Kaszinó étteremben
· „Jóakarat az emberiségnek” – koreai kiállítás a művelődési házban
· Friss levegő – László Cecília festőművész kiállítása
  a művelődési házban
· Érdekes kultúrák nyomában – Mátés László fotókiállítása a Városházán

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

Bővebb információ a www. jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu
honlapokon és a Facebookon. A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Fotó: Zsámboki Sándor

Jászfényszaru Város Önkormányzata és a 
Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartes-
tülete 2018. évre a XXIV. Jászok Világtalál-
kozója alkalmából meghirdeti a „Jászfénysza-
ru tortája” versenyt.

A versenyre profi cukrászok jelentkezését 
várják a szervezők.

Elvárás: új, kreatív ötletek, elsősorban ma-
gyaros-jászos ízvilágú tortakreációk megal-
kotása, és hogy a torta valamilyen formában 
utaljon Jászfényszarura.

A részletes kiírás a www.jaszfenyszaru.hu 
oldalon olvasható.

Ki alkotja meg
Jászfényszaru

tortáját?

Mi újság Fényszarun? · Jászfényszaru város lapja
Kiadja: Jászfényszaru Város Önkormányzata
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