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Közmeghallgatást tartott
a képviselő-testület

Egy jó alkalom, hogy együtt legyünk!
6:00

Program:
Zenés ébresztő a város utcáin

Sportpálya:
8:00
9:00
9:30

Város napi kupa – leány kézilabda-bajnokság
a sportsátorban
Műfüves pálya avató
Samsung kupa – meghívásos kispályás
labdarúgó-bajnokság

Pető Ádám emlékpark, crosspálya:
10:00–12:00 Motoros bemutató Endurocross versenyzőkkel
– Regisztráció 9 órától
Motoros felvonulás az emlékparktól a város utcáin
13:30
– Helyi motorosok csatlakozását is várjuk!
14:30
Szabad motorozás
Boldogi hídnál:
Kerékpárút átadó ünnepség a Zagyva-gáton
14:00
14:15
I. Fényszarui családi és egyéni
kerékpáros teljesítménytúra verseny indulása
– Rajtszámátvétel 13 órától
Fesztiválközpont (főtér, Bedekovich sétány, FÉBE színpad):
10:00–18:30 Samsung élménysátor
– asztalitenisz, darts, csocsó, játékkonzol
14:00–18:00 Egészségügyi szűrések
a Szent Erzsébet Közösségi Házban
15:00
Civil piknik – egyesületek, cégek és baráti társaságok
főzési lehetősége
15:00–18:00 Kerékpáros vetélkedők az útátadás alkalmából
– közlekedésbiztonsági előadás, bringapárbaj,
kerékpáros ügyességi verseny, KRESZ-totó
16:00–19:00 Gyermekprogramok
16:30
Művészeti csoportok műsora
17:30
Dance fitness Krisztivel
18:00
Jászfényszarui Kyokushin karatecsoport bemutatója
18:45
Díjátadások
Bringa és Samsung tv tombolasorsolás
19:00
Balkán Fanatik koncert
Kirakodóvásár, büfé.
Tombola: a versenyeken résztvevők tombolát kapnak, amit vásárolni
nem lehet! A nap végén közöttük egy kerékpárt és egy nagy képernyős
Samsung tv-t sorsolunk ki.
A részleteket keresse a helyi közösségi portálokon. A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.

Jászfényszaru Város Önkormányzata
szeretettel várja városunk apraját, nagyját!

Az idén is februárban tartotta meg szokásos évi közmeghallgatását Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.
A megjelent érdeklődők a mentőállomással, az Orion út forgalmával és az Egészségházzal kapcsolatban tettek fel kérdéseket.
A Városházán megjelent érdeklődőket Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester asszony köszöntötte, majd ismertette az Önkormányzat
2019. évi költségvetését, a megvalósult és tervezett fejlesztéseket. Kitért a fiatalok letelepedési támogatására, a bölcsőde áprilisban tervezett átadására, az épülő tanuszoda és sportcsarnok beruházásra. Szólt
az ipari park újabb fejlesztéseiről, ezen belül a kezdő vállalkozásokat
segítő Inkubátorház építéséről, az ipari park iránt érdeklődő újabb
vállalkozásokról. Az infrastrukturális fejlesztések közül kiemelte az
újabb útfejlesztéseket, a körforgalom megépítését és a COOP Áruház
bővítését. Végezetül megköszönte mindazok munkáját, akik az elmúlt
évben is hozzájárultak a város jó hírnevének növeléséhez.
A polgármester asszony tájékoztatója után kérdések és javaslatok
hangzottak el a lakosság részéről.
Lesz-e mentőállomása a városnak? Miért nincs strandunk? Várható-e
az Orion út forgalmának csökkentése? – kérdésekre válaszolva a polgármester asszony elmondta, hogy már megkezdődtek a tárgyalások a
mentőállomásra vonatkozóan, melynek már a helye is megvan, és remélhetőleg még ez évben megvalósul. „A strand és a bevásárlóközpont
egy nagy álom – folytatta – a bevásárlóközpont hiányát a Coop Áruház bővítése talán megoldja. Strandról pedig majd akkor gondolkodhatunk, amikor már semmi más nem hiányzik a városunkból, de nem
ígérem, mert ez mindenhol egy veszteséges befektetés. A tanuszodát
hamarosan átadjuk, és Jászfényszarun minden gyermek megtanulhat
úszni. Az Orion út forgalmának problémáját továbbítani fogom az
illetékesek felé” – zárta a közmeghallgatást a polgármester asszony.
Kép és szöveg: bzs
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A Képviselő-testület 2019. február hónapban megtartott ülésein
hozott határozatairól és megalkotott rendeleteiről az alábbiakban
tájékoztatjuk az érdeklődő olvasókat.
2019. február 13.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztésére:
· Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-3.1.1-15JN1-2016-00027 számú, „Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban – kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás
megkönnyítése érdekében” című projekt keretében szemléletformálás az átadáson feladatok elvégzésére nyertes ajánlattevőként a Vuelta
Kft.-t jelölte ki a pályázatában megjelölt bruttó 1.300.000 Ft figyelembe vételével. A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármestert arra, hogy gondoskodjék a szerződés megkötéséről és végrehajtásáról.
· A testület a 05/219. helyrajzi számú ingatlanon található vezeték áthelyezésével és az Albert Einstein út közvilágítás hálózatának
kiépítésével a VILLÁMSZER Kft.-t bízta meg, ajánlatát, mint a legkedvezőbbet elfogadva. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a győztes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg. A kivitelezésre
költségvetésében bruttó 31.115.000 Ft összeget biztosított.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete elfogadta a Jászfényszaru
Városi Sportegyesület 2018. évi munkájáról szóló tájékoztatót.
A képviselő-testület kiemelt napirendként tárgyalta a civil szervezetek tájékoztatóit a 2018. évi tevékenységükről érintve a 2019.
évi terveiket is. Ennek keretében elfogadták:
· a Városi Vöröskereszt,
· az Iglice Folklór Kulturális Alapítvány,
· a Tűzoltó Egyesület,
· a Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet,
· a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság,
· a Jászfényszarui Vadásztársaság,
· az Őszikék Nyugdíjas Klub,
· a Fényszaruiak Baráti Egyesülete és
· a Jász Vadásztársaság 2018. évi munkájáról szóló tájékoztatót.
Jóváhagyták a civil szervezetek támogatása iránt kiírt 2019. évre
szóló pályázati felhívást. A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy a
felhívás helyben szokásos módon történő közzétételéről gondoskodjon.
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének előkészítéséhez a
Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság előzetes véleményének és javaslatának figyelembe vételével megtárgyalták az
intézményi többletigényeket, és mérlegelve azok indokoltságát,
elfogadták:
· a Napfény Óvoda 18.409.000 Ft,
· a Város Gondozási Központja 19.902.000 Ft,
· a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru
40.185.625 Ft,
· a Város Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete
75.031.000 Ft,
· a IV. Béla Katolikus Általános Iskola 19.945.000 Ft,
· a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal 27.610.500 Ft és
· a Jászfényszaru Város Önkormányzata 16.599.220 Ft
többletigényét, mely összegeket az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletébe előirányzatként kell megtervezni a jóváhagyott tartalmakkal együtt.
A képviselők – a közfoglalkoztatási programok megszűnése
miatt - döntöttek a városüzemeltetési feladatok ellátása érdekében 5 fő foglalkoztatásához GINOP-os pályázat benyújtásáról
és a szükséges forrás biztosításáról. Felkérték Jászfényszaru Város
Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet igazgatóját, hogy gondoskodjék a közfoglalkoztatási programban részt vevő 5 fő foglalkoztatásáról 2019. március hónaptól
kezdődően, mely kapcsán nyújtson be támogatási kérelmet a
GINOP-5.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” felhívásra. A képviselő-testület az 5 fő foglalkoztatásához saját forrásként
5.361.100 Ft-ot biztosított.
A közfoglalkoztatási programok megszűnését követő időszak városfenntartási feladatainak ellátása érdekében 11 fő foglalkozta-

tásához forrás biztosításáról is határoztak. Így a közfoglalkoztatási
programban résztvevő 11 fő 2019. március 1-jétől kezdődő foglakoztatására a TOP-5.1.2.-15-JN1-2016-00004 „Helyi foglalkoztatási együttműködés, paktum megvalósítása a Jászberényi
Járásban elnevezésű munkaerőpiaci program” és a TOP-5.1.1-15JN1-2016-00001 „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések
megvalósítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében” konstrukciókra
benyújtott pályázatokhoz keret jelleggel 12.000.000 Ft saját forrást
biztosítottak. A képviselő-testület felkéri Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármestert arra, hogy az intézmények részére a foglalkoztatáshoz
szükséges saját forrást a 12.000.000 Ft összegű keretből biztosítsa az
alábbi foglalkoztatásokhoz:
Gamesz:
3 fő,
Gondozási Központ:
3 fő,
óvoda:
3 fő,
2 fő.
művelődési ház:
A képviselő-testület elfogadta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2019. évi belső
ellenőrzési tervét, a 2019. évi közbeszerzési tervét, a 2019. évi költségvetését, a KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 azonosító számú projektje Támogatási Szerződésének módosítását, és felhatalmazta Jászfényszaru Város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként
Jászfényszaru Város Önkormányzata képviseletében a soron következő
társulási tanácsi ülésen ezen határozatoknak megfelelően gyakorolja szavazati jogát.
A képviselő-testület elfogadta a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2018. évi költségvetésének módosítását, a 2019. évi költségvetését, a Kereskedelmi és
Hitelbank Zrt.-től felvett hitelének 2019. évben történő végtörlesztését, és felhatalmazta Jászfényszaru Város polgármesterét, hogy a
Társulási Tanács tagjaként Jászfényszaru Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen ezen határozatoknak megfelelően gyakorolja szavazati jogát.
Rendeletet alkottak a köztisztaságról és a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről szóló 12/2004. (IV.
30.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Módosították a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendeletet.
Támogatták a Johannita Segítő Szolgálat süteményadomány fuvarköltségének biztosítását bruttó 135.000 Ft-tal a 2019. évi költségvetésből.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az ingatlan-nyilvántartásban Jászfényszaru belterület 2552. helyrajzi számon nyilvántartott közterület viselje az „SRF út” nevet.
A képviselők beruházáshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás
megadásáról döntöttek, és felhatalmazták a polgármestert annak
aláírására.
A testület elfogadta a Jászfényszaru Szabadság u. 3. szám alatti
üzlethelyiség átalakítási munkái költségeinek beszámítására vonatkozó javaslatot.
2019. február 27.
A képviselő-testület a munkaterv szerinti soros testületi ülését
megelőzően megtartotta a hagyományosan az éves költségvetésének jóváhagyását megelőzően tartandó közmeghallgatást. Ezt
követően került sor a határozati javaslatok és rendelettervezetek
tárgyalására, illetve elfogadására.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntéseihez kapcsolódóan
döntöttek a téli rezsicsökkentés keretében tüzelőanyag beszerzéséhez ajánlattevők kijelöléséről. A képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szerződést.
Jászfényszaru Város Önkormányzata a Jászfényszaru Rimóczi-kastély villámvédelmi rendszerének kiépítésére kijelölte az ajánlattévőket, és egyben felhatalmazta a polgármestert a legkedvezőbb ajánlattévő szakemberrel történő szerződéskötésre, aki az előírt határidőig
a kivitelezést vállalja.
(folytatás a 3. oldalon)
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 2. oldalról)
Jászfényszaru Város Önkormányzata elfogadta a 2019. évi Közbeszerzési Tervét.
Rendeletet alkottak a helyi közművelődési feladatok ellátásáról,
egyidejűleg hatályon kívül helyezték a 26/2004. (XII. 02.) önkormányzati rendeletet.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru 2018. évi munkájáról szóló
beszámolót és annak mellékletét képező könyvtári beszámolót
jóváhagyta.
Elfogadták a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru 2019. évi munka- és, szolgáltatási tervét és annak mellékletét képező könyvtári munkatervet.
Támogatták a Jászfényszaru Város Gondozási Központja részére
– a szociális étkeztetéshez ételkiszállítás érdekében – személygépkocsi
beszerzését, melyhez keret jelleggel 4.000.000 Ft forrást biztosítottak a 2019. évi költségvetésből.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi munkájáról szóló jegyzői tájékoztatót.
Rendeletet alkottak a 2018. évi költségvetés előirányzatainak
módosításáról, melyben a zárszámadáshoz szükséges átvezetések
megtörténtek.
A képviselők egyhangúlag támogatták és elfogadták Jászfényszaru Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését, melyről szóló rendelet kihirdetése a jogszabályoknak megfelelően megtörtént.
A képviselők megtárgyalták az önkormányzat tulajdonában

lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló
24/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelet módosítására
vonatkozó előterjesztést, mely alapján a javaslatot elfogadták.
Jászfényszaru Város Önkormányzata a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás által létrehozott Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat feladatellátáshoz legfeljebb 97.208 Ft/lakos/év (562.931 Ft/
év) összegű hozzájárulást biztosított a 2019. évi költségvetéséből.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Rimó
czi-kastély bérleti díját az alábbiak szerint határozza meg: Oktatások, tréningek esetén a terembérlet díja:
Egész napra: 19.600 Ft + áfa
Óránként: 2.450 Ft/óra + áfa
Megtárgyalták az orvosi ügyelet tárgyában kötött szerződés módosítására vonatkozó javaslatot.
Jászfényszaru Önkormányzat Képviselő-testülete munkáltatói jogkörében eljárva elfogadta a polgármester 2019. évre vonatkozó
cafetériakeretét, és jóváhagyták a polgármester szabadságolási
ütemtervét.
A képviselő-testület a Jászfényszaru Városi Sportegyesület részére a konditerem működtetéssel összefüggő 2018. július 1. – 2018.
december 31. közötti kiadásai fedezetére 1.154.014 Ft támogatást
hagyott jóvá.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatta
a Trió-Média-Jászberény Kft.-vel kötött Támogatási szerződés módosítását, a benne szereplő, havonta folyósítandó összeg 472.500 Ftról 500.000 Ft-ra, az egyszeri éves támogatási összeg 525.000 Ft-ról
Dr. Voller Erika jegyző
600.000 Ft-ra történő emelését.

Jászfényszaru város önkormányzata 2019. évre tervezett kiadásai
2019. évi előirányzat
Sorszám
Beruházás megnevezése
(Ft-ban)
			
1.		
Bölcsőde TOP-1.4.1.15-JN1-2016-00028
1.1.
Kivitelezés ....................................................................................................................................................................................................... 60 487 000
1.2.
Kivitelezés pótmunka ................................................................................................................................................................................... 18 945 300
2.		
2.1.
2.2.

Műfüves pálya
Építés ............................................................................................................................................................................................................... 16 831 000
Eszközbeszerzés ................................................................................................................................................................................................ 1 454 150

3.		
3.1.
3.2.

Útépítések
Albert Einstein út ........................................................................................................................................................................................ 148 889 000
Dózsa Gy. úti járda ......................................................................................................................................................................................... 9 531 300

4. 		
4.1.

Tanuszoda
Kivitelezés ..................................................................................................................................................................................................... 188 775 000

5.		
5.1.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00003
Kivitelezés ..................................................................................................................................................................................................... 508 485 963

6.		

Kamerarendszer bővítésére ........................................................................................................................................................................... 14 000 000

		

Felhalmozási kiadások összesen: ................................................................................................................................................ 967 398 713
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

1.		

Települési vízellátás felújításának hosszútávú tartaléka ............................................................................................................................ 52 428 000

2.		

Homlokzatfelújítási alap ................................................................................................................................................................................ 5 000 000

3.		

Építésügyi kötelezésekre alap ......................................................................................................................................................................... 5 000 000

4.		

Szent I. út folytatás aszfaltozás .................................................................................................................................................................. 180 000 000

5.		

Ingatlan bontások .......................................................................................................................................................................................... 14 000 000

6.		

Ingatlan előkészítés tornacsarnokhoz, parkolók, közösségi terek ........................................................................................................... 80 000 000

7.		

Ingatlanfelújítások ......................................................................................................................................................................................... 20 000 000

8.		

Rendezési terv módosítás ............................................................................................................................................................................... 3 000 000

9.		

Útépítés ........................................................................................................................................................................................................... 50 000 000

10.		

Tornacsarnok építés I. ütem ...................................................................................................................................................................... 500 000 000

		

Felhalmozási céltartalék ............................................................................................................................. 909 428 000

		
		
		

Működési céltartalék ................................................................................................................................................................................... 119 143 000
Intézmények kiadásai .............................................................................................................................................................................. 2 086 691 024
Állami támogatás megelőlegezés ................................................................................................................................................................... 3 538 538

		

Kiadások mindösszesen .......................................................................................................................... 4 086 199 275
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Jászfényszaru város önkormányzata és intézményei
2019. Évi tervezett bevételei, kiadásai
2019. kiadások Forintban
				
Szolidaritási
Működési támogatás
Felhalmozási
Intézmény
Működési kiadások
hozzájárulás
kiadásai
kiadások
az állam felé
		
Önkormányzat
Gamesz
Óvoda
Gondozási Központ
Művelődési ház és könyvtár
Közös Önkormányzati Hivatal
Összesen:

318 573 179
29 995 000
309 438 000		
164 930 000		
243 906 000		
85 838 625		
365 837 300		
1 488 523 104
29 995 000

1 033 165 920
36 275 000
2 000 000
5 583 000
9 638 000
6 500 000
1 093 161 920

442 409 713

442 409 713

2019. Bevételek Forintban
				
Önkormányzat
Állami
Intézmény
Intézmény
Összes kiadás
saját bevételeiből
támogatás
saját bevételei
biztosított forrás
		
Gamesz
(támogatott a gyermekétkeztetés)
Óvoda
Gondozási Központ
Művelődési ház és könyvtár
Összesen:

345 713 000
166 930 000
249 489 000
95 476 625
857 608 625

14 896 934

Önkormányzati
kiegészítés aránya

10 070 000

320 746 066

92,78

113 968 800		
72 654 640
73 381 000
7 007 110
1 900 000
208 527 484
85 351 000

52 961 200
103 453 360
86 569 515
563 730 141

31,73
41,47
90,67
65,73

Készítette: Tamus Mária, Jászfényszaru Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője

Lakónépességre vonatkozó adatok 2019. január 1. napján,
összehasonlítva az előző négy év azonos időszakával
Állandó lakosok száma:
ebből nő
férfi
18 éven aluliak száma
3–6 év közöttiek száma
7–16 év közöttiek száma
65 éven felüli lakosok száma
75 éven felüli lakosok száma
Szépkorú személy
(90. életévét betöltötte)
született
meghalt

2015. január 1.
5695

2016. január 1.
5725

2017. január 1.
5748

2018. január 1.
5770

2019. január 1.
5793

2965
2730
1066
209
454
995
488

2997
2728
1128
246
466
1021
493

3007
2741
1121
214
503
1033
498

2903
2861
1008
168
443
1032
505

3008
2788
1036
237
554
1018
484

37

33

34

34

37

47
~75

54
58

63
91

53
84

55
81

2019. évi lakónépességre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos statisztika 2019. április hónapban jelenik meg, melyet a helyi újságban közölni fogunk.

Munkavállaló korú
népesség
melyből nyilvántartott,
regisztrált munkanélküli
ebből:
· járadék típusú ellátásban részesül
· segély típusú ellátásban részesül
· foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesül
· tartós munkanélküli

2014. január 1.
3747

2015. nov. 20.
3909

2016. nov. 20.
3887

2017. aug. 20.
–

2018. aug. 20.
3925

168

143

97

98

85

28
8

28
17

19
15

22
17

20
18

27

17

17

24

10

38

29

16

22

19

relatív mutató: 2,5% (a nyilvántartott álláskeresők a munkavállaló korú népesség %-ában)
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Házasságkötések száma
2014. évben
2015. évben
2016. évben
2017. évben
2018. évben

Nyilvántartott vállalkozások
2019. január

15 pár
21 pár
25 pár
30 pár
32 pár

Egyéni vállalkozó
Társas vállalkozások száma
Őstermelők száma

Közfoglalkoztatásban
résztvevők száma:

Közfoglalkoztatásban
résztvevők száma
2018. évben: 36 fő
ebből:
mezőgazdasági program
segítő kezek
adminisztrátor

144 fő
252 db
95 fő

2014. évben
2015. évben
2016. évben
2017. évben
2018. évben
Intézményeknél 2018. évben

29 fő
5 fő
2 fő

96 fő
109 fő
61 fő
45 fő
36 fő
+14 fő

Helyi munkáltatók által foglalkoztatottak száma – 2019. január
Ipari Parkban foglalkoztatottak
Jászfény Kft. ................................................................................................... 22 fő
Hirsch Porozell Kft. ...................................................................................... 60 fő
Kékesbusz Kft. ............................................................................................... 78 fő
Magtápker Kft. ................................................................................................ 9 fő
Maurice Ward Group Kft. ........................................................................... 11 fő
Mezei és Társa Kft. .......................................................................................... 2 fő
MV-Consulting Kft. ................................................................................... 210 fő

NEPCO Hungaria Kft. .............................................................................. 112 fő
Samsung Electronics Magyar Zrt. (kölcsönzött munkaerővel együtt)... 2320 fő
Sangjin Micron Hungary Kft. (kölcsönzött munkaerővel együtt)............ 450 fő
S-Metalltech 98 Kft. ....................................................................................... 9 fő
Thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. ........................ 377 fő
Győri & Győri Kft. ......................................................................................... 6 fő
Aszlár Kft. ......................................................................................................... 2 fő

Egyéb foglalkoztatottak
Alfa Ipari Szövetkezet ................................................................................... 29 fő
COOP STAR ................................................................................................. 25 fő
Gyógyszertárak ................................................................................................ 8 fő
Közalkalmazottak, köztisztviselők ............................................................ 151 fő

Posta ................................................................................................................ 10 fő
Pedagógusok és a technikai személyzet ...................................................... 66 fő
Takarékszövetkezet .......................................................................................... 4 fő

Mindösszesen ........................................................................................................................................................................................................................................ 3961 fő

Szociális ellátások 2018
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)
(folytatás a 6. oldalon)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (1. táblázat)
Év	Gyermekek száma (fő)

Támogatás mértéke

Összesen

2016.
352
			

5 800 Ft értékű Erzsébet-utalvány évi 2 alkalommal,
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 hátrányos helyzetű gyermek 6 000 Ft,
a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 6 500 Ft értékű Erzsébet-utalványban részesült

3 469 500 Ft

			
2018.
251
			

Évi két alkalommal,
a 08. 01. és 11. 01. napon jogosult hátrányos helyzetű gyermek 6 000 Ft,
a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 6 500 Ft értékű Erzsébet-utalványban részesült

3 166 000 Ft
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Szociális ellátások 2018
(folytatás az 5. oldalról)
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 helyzetű, 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 9%-ban, 2018-ban 7,1%-ban. (2. táblázat)

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet (2. táblázat)
		
Év

Hátrányos helyzetű
gyermekek (fő)

2016.
2017.
2018.

154
135
153

Halmozottan hátrányos		 Szünidei gyermekétkeztetést
Összesen (fő)
helyzetű gyermekek (fő)
igénybe vevők
31
21
16

185
156
169

15 fő, 441 adag
14 fő, 642 adag
12 fő, 567 adag

Összesen
248 842 Ft
395 355 Ft
349 272 Ft

A Gyvt. 67/A.§-a alapján:
(1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények 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 rendszeres 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 lakáskörülmények 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 meghatározott 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 Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 25.)
számú önkormányzati rendelet alapján (a továbbiakban: Ör.) a polgármester hoz döntést temetéssel, temetési segéllyel kapcsolatos ügyekben (3. táblázat), a jegyző
hoz döntést lakhatáshoz kapcsolódó 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)

Temetési segély (3. táblázat)
Év
2016.
2017.
2018.

Támogatottak
száma (fő)
39
29
24

Összesen
1 190 000 Ft
820 000 Ft
710 000 Ft

Védőoltás (4. táblázat)
Rota védőoltás sorozat (3 db/fő)
Védőoltások beadási költségének
oltóanyagának biztosítása (fő) (2 000 Ft/oltás) biztosítása (esetszám)
2016.
45
40
2017.
49
18
2018.
46
15
Év

Az önkormányzat lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás formájában
nyújt havi rendszeres segítséget a szociálisan rászoruló háztartásoknak. A települési támogatás anyagi fedezetét saját forrásból biztosítja. (5. táblázat)
Jászfényszaru Város Óvodai Intézménye a 2016/17-es tanévben helyben nem
minden esetben tudta ellátni a sajátos nevelési igényű gyermekek (a továbbiakban: SNI) óvodáztatását, ezért ilyen esetekben 2017. 01. 01-től köznevelési
szerződés keretein belül biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető SNI
gyermekek óvodai nevelését, fejlesztését a jászberényi „Maci” Alapítványi Óvodában. A 2017/18-as és a 2018/19-es tanévekben a helyi óvoda minden óvodás
SNI gyermek részére biztosítani tudta a megfelelő fejlesztést.

Lakhatáshoz kapcsolódó
települési támogatás (5. táblázat)
Év
2016.
2017.
2018.

Támogatottak száma (háztartás)
219
154
145

Összesen
12 711 600 Ft
10 719 900 Ft
8 562 400 Ft

Több, Jászfényszarun élő iskoláskorú SNI gyermekek számára a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet a Klapka György Szakközép- 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 az Aranydió Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés keretében jutnak el a kijelölt intézménybe. Ennek értelmében
a 2017/18-as tanévben az Önkormányzat havi 150.000 Ft összegben, míg a 2018/2019-es tanévben havi 200.000 Ft összegben támogatja az Alapítványt,
aki az iskolába járó SNI gyermekeket lakóhelyük és a jászberényi iskola között szállítja.
Az Ör. 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, vagy 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 Startmunka mintaprogram által megtermelt 30 féle mezőgazdasági termékből lehetett összeválogatni a támogatottaknak, az adott mezőgazdasági év ideje alatt.
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Élelmiszer formájában nyújtott települési támogatás (6. táblázat)
Támogatás
éve

Támogatás
mértéke /háztartás

Támogatott
háztartások száma

Igénybe vett
termékek mennyisége

Igénybe vett
termékek értéke

Átlag
(Ft/Háztartás)

2016.
2017.
2018.

–
20 000 Ft
20 000 Ft

–
162
126

–
25 020,73 kg
18 936,21 kg

–
3 123 201 Ft
2 414 152 Ft

–
19 279
19 160

A közel 180 jogosultsági feltételeknek megfelelő személyből 126 esetben kérelmezték a támogatást, közülük 4 esetben nem használták fel a támogatás teljes összegét. A megtermelt és szétosztott termékek mennyisége meghaladta a 18 q-t, melyből több mint 13 q étkezési burgonya volt. (6. táblázat)
3. A Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Idős- és Vallásügyi Bizottság tevékenysége
Bizottsági ülések és hozott döntések száma:
· 2016. év: 20 ülés – 374 határozat
· 2017. év: 20 ülés – 443 határozat
· 2018. év: 19 ülés – 338 határozat
A téli időszakban (2018. január-március között) a szociálisan rászoruló lakosság számára összesen 240 000 Ft értékben osztott tűzifát a Bizottság. (7. táblázat)

Tűzifa támogatás (7. táblázat)
Támogatás éve

Támogatott háztartások száma

Támogatás értéke/háztartás

Összesen

2016.
2017./I. negyedév
2017./IV. negyedév
2018.

80
102
22
24

7 500 Ft
6 100 Ft
7 500 Ft
10 000 Ft

600 000 Ft
622 200 Ft
165 000 Ft
240 000 Ft

75 éven felüli időskorúak
egyszeri támogatása (8. táblázat)
Támogatás
éve
2016.
2017.
2018.

Támogatottak
száma (fő)
498
507
476

Támogatás
értéke/fő
6 000 Ft
6 000 Ft
6 000 Ft

Összesen
2 988 000 Ft
3 042 000 Ft
2 856 000 Ft

gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermekek karácsonyi
támogatása (9. táblázat)
Támogatás
éve
2016.
2017.
2018.

Támogatottak
száma (gyermek)
105
101
100

Támogatás
értéke/fő
3 000 Ft
3 000 Ft
3 000 Ft

Összesen
315 000 Ft
303 000 Ft
300 000 Ft

Évek óta visszatérő hagyomány az önkormányzat támogatásával megrendezett „Mindenki karácsonya” rendezvény, melynek szervezése és lebonyolítása
elsősorban a Bizottság feladata. Ilyenkor 400 fő időskorú személy részesül ajándékcsomagban, melynek értéke 2016., 2017. és 2018. években 480 000 Ft/
év volt. A műsoros est részeként az önkormányzat tárgyi ajándékkal köszönti a
jelen lévő 50 vagy 60 éves házasokat. Az önkormányzat által átruházott hatáskörében eljárva a Bizottság minden év decemberében támogatást állapít meg a
Támogatás
Támogatottak
Támogatás
Összesen
75 év feletti időskorú lakosságnak (8. táblázat), valamint egyszeri alkalommal
éve
száma (eset)
átlaga (eset/Ft)
rendkívüli települési támogatásban részesít közel 100 gyermeket azok közül a
2016.
171
11 100 Ft
1 898 000 Ft
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek közül, akik2017.
187
9 420 Ft
1 761 250 Ft
nek családjuk jövedelmi helyzete leginkább indokolja (9. táblázat).
2018.
202
10 100 Ft
2 035 000 Ft
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, időskorúak 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

Rendkívüli települési támogatás
(10. táblázat)

Jövőre várható az új szennyvíz
tisztító telep beüzemelése

A városért végzett munkája elismeréseként Jászfényszaru Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete százezer forint
pénzjutalomban részesítette Terenyi Imre rendőr őrnagyot · Fotó: bzs

A munkaterület átadása már
folyamatban van, és hamarosan megkezdődnek a földmunkák is a mintegy 2 milliárd
forintos, Pusztamonostorral
közös szennyvízberuházás keretében megvalósuló új tisztító
területén – hangzott el a projekt sajtónyilvános nyitórendezvényén a Városházán.
A tervek szerint a meglévő
műtárgyakat is bekapcsolják,
és a telep alkalmas lesz további
bővítésekre is. A jövő évben várható féléves próbaüzemet követően
Kép és szöveg: bzs
kezdi meg működését az új tisztítómű.
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Beszámoló
a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Az Alaptörvény végrehajtására alkotott Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi – többször módosított – 2011. évi
CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése deklarálja: „A helyi önkormányzat
képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester
vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy
közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.”
Fenti törvény 81. § (3) bekezdésének f ) pontja írja elő, hogy a jegyző
évente köteles beszámolni a képviselő-testületnek a Hivatal tevékenységéről.
Ezen törvényben rögzített jegyzői kötelezettségemnek legutóbb a 2018.
február 21-én megtartott közmeghallgatáson tettem eleget a Hivatal köztisztviselőinek közreműködésével.
A magasabb szintű jogszabályokon kívül a Szervezeti és Működési Szabályzat, az Ügyrend, ezen túl a kötelező helyi belső szabályzatok, valamint az önkormányzati rendeletek határozzák meg a hivatali munkánk
eljárási rendjét.
A Hivatal belső működési rendjét az Ügyrend tartalmazza. Az Ügyrendben a képviselő-testület jóváhagyta a Hivatal szervezeti struktúráját,
munkarendjét, és az ügyfélfogadás rendjét.
A Pusztamonostor Község Önkormányzatával kötött megállapodás alapján működő Közös Önkormányzati Hivatal alapvető feladatai körében
ellátja mindkét település vonatkozásában az önkormányzati szervekhez –
Képviselő-testületekhez, Bizottságokhoz – kapcsolódó feladatokat.
A Hivatal előkészíti és végrehajtja a testületi szervek önkormányzati
döntéseit a polgármester irányítása és a jegyző operatív vezetése mellett.
Ellátja továbbá a központi állami szervek megbízásából az önkormányzat számára hatáskört megállapító jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási feladatokat, bár az államigazgatási ügyeket illetően a jegyzői
jogkörbe tartozó államigazgatási hatáskörök jórészt már központosításra
kerültek, a járási hivatalok felállításával folyamatosan átkerülnek a jegyzői hatáskörből a járási hivatalokhoz egyes hatósági ügyek. Éppen ezért
igyekszünk folyamatosan együttműködni a Járási Hivatallal, a Kormányhivatallal.
A Hivatal munkáját a szervezeti tagozódás szerint a polgármester irányításával, a jegyző vezetésével két osztály látja el. A Jogi és Hatósági
Osztály és a Pénzügyi és Gazdasági Osztály. A Jogi és Hatósági Osztályon belül a Hatósági Iroda, a Titkársági Iroda, utóbbi osztályon belül
működik két iroda: a Pénzügyi Iroda (azon belül az adócsoport és költségvetési csoport) és a Projekt Iroda. A Közös Hivatalon belül működik
még a Főépítészi Iroda, valamint a Pusztamonostori Kirendeltség.
A Hivatal betöltött létszáma 40 fő volt. Ebből 24 fő rendelkezik felsőfokú végzettséggel, I. besorolási osztályban. 5 fő középfokú végzettségű II. besorolású, 2 fő ügykezelő, és 9 fő Munkatörvény hatálya alatt
álló dolgozó.
A köztisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012.(IX.28.) Korm.
rendelet értelmében a 2014. évtől a köztisztviselők továbbképzési kötelezettsége továbbképzési programokkal teljesíthető. A felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőnek a továbbképzési időszakban (4 év
alatt) legalább 128 tanulmányi pontot, a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőnek legalább 64 pontot kell teljesítenie.
A kötelezően megszerzendő tanulmányi pontok egy részét ún. szakmai
továbbképzési kötelezettség teljesítésével kell megszerezni, ennek mértékéről a kormányrendelet 9.§ (5) bekezdése rendelkezik részletesen.
A 2018. évben az alapvizsgára kötelezetteken kívül minden köztisztviselő részt vett a PROBONO képzésben, valamennyien teljesítették az
ütemterv szerinti pontszerzést. 3 fő teljesítette a szakvizsga kötelezettségét.
A már hivatkozott helyi önkormányzatok feladatait és működését szabályozó törvény 44. §-a szerint a képviselő-testület szükség szerint, de évente
legalább hat ülést köteles tartani.
A képviselő-testületi működéssel összefüggésben a Hivatal kiemelt
feladatát képezi a testületi és bizottsági ülések előkészítése, a jegyzőkönyvek elkészítése és felterjesztése a Kormányhivatalhoz törvényességi
felügyeletre.
Az elmúlt 2018. évben a Képviselő-testület 41 alkalommal tartott soros és soron kívüli ülést. A jelentős számú zárt ülések napirendjét elsődlegesen az iparfejlesztéssel, befektetők betelepülésével összefüggő döntések,

továbbá az ingatlanügyek indokolták.
A testület 2018. évben 25 helyi önkormányzati rendeletet alkotott,
és 541 határozatot hozott. A döntések számát tekintve az első helyre
a költségvetési ügyek kerültek, mint az korábban is így volt. Itt van a
legtöbb jogszabályi kötöttség, határidő és előírás, ami rendszeres tárgyalási témát jelent a Képviselő-testület számára. A meghozott határozatokat és a rendeleteket igyekszünk a város honlapján közzétenni,
illetve a lakosság részére az újság hasábjain rövid tájékoztatást nyújtani
a hozott döntésekről.
A helyi testületi munka törvényességi felügyeletét a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal látja el, ahová a jegyzőkönyvek felterjesztése a jogszabálynak eleget téve megtörtént.
Az önkormányzat munkáját a Szervezeti és Működési Szabályzatban
jóváhagyott négy bizottság segítette: a Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság, a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Idős- és
Vallásügyi Bizottság, a Koordinációs és Stratégiai Bizottság, valamint
a Sport, Kulturális, Ifjúsági és Közrendi Bizottság.
A Bizottságok előzetesen véleményezik a Képviselő-testület részére
készített előterjesztéseket, határozataikkal javaslatot tesznek azok elfogadására, módosítására, illetve szociális ügyekben, átruházott jogkörben
eljárva hatósági döntést hoznak.
Fentieken túl jelentős szerepe van még a közbeszerzési törvény szabályainak betartása érdekében létrehozott Közbeszerzési Bíráló Bizottságnak is, melynek munkáját akkreditált közbeszerzési szakértő segíti.
Valamennyi önkormányzati nagy projekthez kapcsolódó eljárást a közbeszerzési törvényben meghatározott értékhatárok figyelembevétele mellett a
szolgáltatások és az árubeszerzések tekintetében bonyolítja a Közbeszerzési
és Bíráló Bizottság.
A közbeszerzési szabályzatban jóváhagyottnak megfelelően a Bizottság végzi az eljárások döntésre előkészítését a Képviselő-testület részére, és
előzetes véleményezésével tesz javaslatot a testületnek.
Többnyire a meghívásos eljárások a jellemzőek, de nagyobb nagyságrendű projekt vonatkozásában nyílt eljárásokra is sor kerül. A meghívandók körére és a meghívottak részére megküldendő, vagy közzétételre
kerülő ajánlattételi felhívásra is a Bizottság tesz javaslatot, csatolva az
előterjesztéshez a majd nyertes ajánlattevővel megkötendő vállalkozói szerződés tervezetét is a döntési kompetenciával bíró Képviselő-testület elé.
A Bizottság a beérkezett ajánlatokat kellő körültekintéssel elbírálva
tesz javaslatot a nyertes ajánlattevő kiválasztására a bírálati szempont
figyelembevétele alapján, ami többnyire a legalacsonyabb árat megjelölő
ajánlattevő kiválasztását jelenti.
A Képviselő-testület jellemzően elfogadja a Bíráló Bizottság javaslatát. A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, – leginkább a START
közfoglalkoztatási munkaprogram keretein belül – értékhatár alatti kisbeszerzéseket is versenyeztetjük a legkedvezőbb árajánlatot tevő kiválasztása érdekében.
Jelentős változást jelentett az elmúlt évben az ASP 2.0 szakrendszer
2018. január 1. napjától kezdődő működtetése.
Mit jelent az ASP?
Az Application Service Provider (ASP) szolgáltatás lényege, hogy az
ügyfél nem magát a számítógépes programot vásárolja meg, telepíti fel a
gépére, és kezdi el annak használatát, hanem egy távoli szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe az alkalmazásokat.
Célja:
· az önkormányzati ASP szolgáltatásrendszer országos kiterjesztése,
· az üzemeltetési, támogatási feladatokat ellátó ASP Központ
bővítése, továbbfejlesztése.
Az ASP rendszerek használatának előnyei:
· Az igénybe vehető rendszerek
lefedik az önkormányzati folyamatok legfontosabb részeit.
· A jogszabályokban előírt kötelező feladatok és
az analitikus nyilvántartások vezetése.
· A rendszerek integráltan, egymással kommunikálva
és összehangoltan működnek.
· A jogszabályban meghatározott kötelező adatszolgáltatások
előállítása.
· A vezetői döntésekhez információk biztosítása.
· A rendszerek jogszabálykövető működésének biztosítása.
(folytatás a 9. oldalon)
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Beszámoló
a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
(folytatás a 8. oldalról)
· Az elkülönült adattárolás és -mentés központilag biztosított.
· Az adatokhoz csak a jogosultsággal rendelkező felhasználók
férnek hozzá.
· Használata ingyenes.
· A bevezetéséhez szükséges eszközök
és szakértelem beszerzéséhez támogatás igénybevétele.
· A bevezetéshez szükséges oktatás központilag biztosított.
· A felhasználóknak folyamatos támogatás
ügyfélszolgálaton és hibabejelentő rendszeren keresztül.
· A rendszerek biztosítják
az elektronikus ügyintézéshez szükséges technológiákat.
Az önkormányzati ASP rendszer a Magyar Államkincstár útján
működik. A Kincstár működtetési feladatai:
· A csatlakozás- és szolgáltatás-menedzsment ellátása.
· A szolgáltatási szerződések csatlakozó szervezetekkel való
megkötése és módosítása.
· Ügyfélszolgálat biztosításával a szolgáltatással kapcsolatos
ügyfél-kapcsolattartási, tájékoztatási és adminisztratív feladatok
ellátása, biztosítva a hibabejelentés lehetőségét.
· A szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikációs
és képzési feladatok elvégzése.
A rendszer elemei:
· Gazdálkodási szakrendszer
· ETRIUSZ
(Egységes tervezési, költségvetési, beszámoló készítési modul)
· KASZPER (Központi Analitikai Számviteli – Pénzügyi Rendszer)
· KATI (Tárgyi eszközök nyilvántartó rendszere)
· VIR (vezetői információs rendszer)
· Hagyatéki leltár szakrendszer
· Ipar- és kereskedelmi szakrendszer
· Ingatlanvagyon szakrendszer
· Iratkezelő szakrendszer

· Önkormányzati adó szakrendszer
· Elektronikus ügyintézési portál
Informatikai háttér biztosítása
Az Önkormányzat által megnyert pályázati forrásból beszerzésre került 5 db munkaállomás, asztali számítógép, 19 db kártyaolvasó és 3 db
laptop. A munkaállomások felülvizsgálata befejeződött, minden munkaállomás alkalmas az ASP futtatására, valamint minden munkaállomás
felszerelésre került 24” monitorokkal és elektronikus személyigazolvány
elfogadására alkalmas kártyaolvasókkal.
A Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatának módosítása megtörtént, a szabályzat oktatása a hivatali dolgozók részére folyamatosan
történik. A hivatali dolgozók részére a Magyar Államkincstár szervezte
meg a képzéseket, melyen minden érintett hivatali dolgozó részt vett.
A szakrendszereknél az érintett ügyintézők kulcsfelhasználói státuszban vannak, helyettesítést is igyekszünk megoldani minden területen.
A legnagyobb létszámban az Iratkezelő szakrendszer képzésein vettek
részt a dolgozók mivel ez mindenkinek a munkáját érinti 2018. január
1. napjától.
A Polgármesteri Hivatal minden régi szakrendszeréből az adatok
migrálásra kerültek az ASP portálra.
Az elmúlt év beruházásai, a különböző pályázatok projektjei, az iparfejlesztéssel összefüggő feladatok jelentős mértékben meghatározták a
hivatalban folyó munka nagyságrendjét. Úgy érzem, hogy a Hivatal
dolgozói a legjobb tudásuk és több éves gyakorlatuk során megszerzett szakértelemmel látják el feladatukat.
A hivatal a Közmeghallgatásra készülve minden évben készít kimutatásokat, , melyek a hivatal tevékenységével összefüggő tájékoztatók.
Ezeket mellékelten csatolom a beszámolóhoz.
A hivatali munkát igyekszünk hatékonyan, a lakosság közmegelégedésére és a Képviselő-testület munkáját elősegítve végezni. Törekszünk a
feladatok szakszerű és jogszerű ellátásának biztosítására, valamint arra
is, hogy az önkormányzati döntéseket maximálisan tudjuk végrehajtani
annak érdekében, hogy Jászfényszaru városnak minél több beruházása, fejlesztése megvalósuljon.
Dr. Voller Erika jegyző

Szépkorúak köszöntése

Születésnapjuk alkalmából Rusai Antalné Kiss Rozália 90 éves és Jarábik Dezső szintén 90 éves szépkorú lakosunkat köszöntöttük Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármester asszonnyal.
Kép és szöveg: Szalayné Varga Erzsébet

Csetresz Betti workshop
D. I. Y. – Csináld magad!
Február 22-én, pénteken immáron 4. alkalommal került megrendezésre a Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár támogatásával a
Csetresz Betti workshop. A februári programban a farsang és tavaszvárás volt a fókuszban.
Teltházas érdeklődés volt a rendezvényre, amiért nagyon hálás vagyok a támogatóknak és a
résztvevőknek. Szokáshoz híven két elkészített
munkával térhettek haza a résztvevők. Készült
fali családi öröknaptár raklap újrahasznosításá-

val, valamint hóvirágos asztali dísz fémdoboz
újrahasznosításával, száraz termések felhasználásával. Mint mindig, most is adóztunk a kulináris élményeknek. Farsang lévén csöröge fánkot
sütöttem, amibe került egy titkos hozzávaló is,
ami nem más mint a jó kis házi pálinka.
Következő összejövetelünk március 29-én,
pénteken kerül megrendezésre.
Tavaszi mókázós, eszem-iszom alkotós foglalkozást tervezek. Szöveg: Háfra Sóti Bernadett
Kép: Nagy Ildikó
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Fényszaru is ünnepelte Dorozsma újratelepítésének 300. évfordulóját
A Szeged tőszomszédságában lévő, és
szervezésében. Jászapáti polgármestere,
1973 óta annak közigazgatása alá tartozó
Farkas Ferenc megilletődötten emelt ki
Árpád-kori település, Kiskundorozsma a
szemelvényeket apáti történetéből, a Dotörök időkben – Jászfényszaruhoz hasonrozsmára való kirajzás XVIII. századi meglóan – elnéptelenedett és gyakorlatilag lahatározó eseményével.
katlan pusztává vált. Az oszmán hódítók
A második zenei betétben Altorjay Tavisszavonulása után ismét megnyílt a lemás operaénekes énekelte el a „Hazám,
hetőség a térség benépesítésre, és a község
hazám” áriát Erkel Ferenc Bánk bán című
1719-ben számos, de elsősorban jászsági
operájából. Az ünnepi beszédek sorát Kistelepülésekről – így Jászfényszaruról és
kundorozsma négy testvértelepülésének
Delegációnk a felszentelt kapu alatt
Jászapátiról – kirajzó népességgel újratepolgármestere követte. Tanács Gábor, Borlepült. Ezen esemény 300. évfordulóját
dány polgármestere, mint a Dorozsmáról
ünnepelve várta vendégeit Dorozsma népe 2019. február 9-én, ahol
kitelepült egyik család leszármazottja, köszöntőjében a Dorozsmára
városunk delegációja is tiszteletét tette. A delegáció tagjai Győriné dr.
érkező egykori telepesek reményét igyekezett érzékletesen ábrázolni.
Czeglédi Márta, Győri Ernő, Ézsiás Barnabás, Vas Annamária, LoA szintén dorozsmai gyökerekkel rendelkező Fodor Imre, Forráskút
vász Dénes, Lovászné Török Magdolna, Baranyi József, Baranyi Anita,
polgármestere gyermekkori élményei révén mutatta be az ünneplő
Bohoni Beáta, dr. Kiss Dávid Sándor és dr. Ouanphanivanh-Kiss Noközséghez fűződő kötődését. Üllés első embere, Nagy Attila Gyula
émi Kensy voltak.
összetartó, harcos népként mutatta be Dorozsma lakóit. Zsombót
Az ünnepség a Keresztelő Szent János tiszteletére felszentelt római
Gyuris Zsolt polgármester képviselte, aki a jövő zálogaként a gyökerekatolikus templomban celebrált szentmisével vette kezdetét. A szerink és a múlt ismeretének fontosságát emelte ki. Kakas Béla, a Csongtartást Gordos Ferdinánd plébános celebrálta a Hozsanna kórus kírád Megyei Közgyűlés elnöke közvetlen hangvételű hozzászólásában a
séretében. Az evangélium felolvasása után Mihálffy Béla, Dorozsma
homokháti négyek összetartozás-tudatát, máig tartó közös törekvéseit
önkormányzati képviselője vonultatott fel néhány szemelvényt Sztriha
hangsúlyozta.
Kálmán egykori plébános Dorozsma történetét feldolgozó elévülheAz előadók sorát a Jászság Népi Együttes zárta fergetegesen koreogtetlen kötetéből, külön hangsúlyozva a fényszarui és apáti telepesek
rafált kalotaszegi, jászsági és Szent Benedek táncokkal, hozzá a talpalááltal behozott jász mentalitás máig való tovább élését, és annak megvalót a Jártató zenekar szolgáltatta. A csarnokban rendezett ünnepség
határozó szerepét a község fennmaradásában, fejlődésében.
lezárásaként dr. Botka László ünnepélyesen visszaadta a Jászkürtöt
A szentmise után az ünneplő tömeg a meglehetősen csípős hidegben
Hortiné dr. Bathó Editnek, a Jász Múzeum igazgatójának.
átvonult az Ács Géza Sportcsarnokba, ahol a hagyományőrzők és műA sportcsarnokban a színpaddal és nézőtérrel átellenben az ünneplő
vészek produkcióit felvonultató rendezvény vette kezdetét a betelepítő
települések, Jászfényszaru, Jászapáti, Szeged, Üllés, Zsombó, Forrásvárosok és a Dorozsmához hasonló sorsú szomszédos testvértelepülékút, Bordány, Kiskundorozsma települései mutatkoztak be kiállítósek (az ún. Homokháti Négyek: Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó)
standokon elhelyezett kulturális, helytörténeti kiadványaik felvonultaelöljáróinak beszédével.
tása révén. Az ünnepség előtt és után a Dorozsmai Íjászok Baráti Köre
A moderátor elsőként a meghívottakat, a települések elöljáróit, majd
Sportegyesület, a kunszentmiklósi Iloncsuk szabadcsapat, valamint az
az ünnepség díszvendégét, Orczy Ágnest, Dorozsma újratelepítőjének,
Öreghegyi Bodza citerazenekar bevonulását, produkcióját tekinthette
báró Orczy Istvánnak egyenesági leszármazottját köszöntötte. Ezt kömeg az érdeklődő közönség.
vetően az ünnepség megnyitásaként dr. Botka László, Szeged polgárAz ünneplő tömeg 11 órai kezdettel a sportcsarnok tőszomszédsámestere átvette a Jászkürtöt a regnáló jászkapitány Ézsiás Barnabástól
gában elterülő Hősök ligetében gyülekezett a 300 éves évforduló emés a Jász Múzeum igazgatójától, Hortiné dr. Bathó Edittől, majd a
lékére emelt monumentális fakapu, a Dorozsmai összetartozás kapuja
Jász Hagyományőrző Egylet tagjai, köztük Sós Zsolt Jászfényszaruról,
átadására. A ceremóniát Lauer István és Mihálffy Béla önkormányzati
behozták a redemptiós és az 1848-as szabad jászok zászlót.
képviselők vezették, a kaput Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök
Az évforduló tiszteletére dr. Botka László új zászlót adományozott
és Gordos Ferdinánd plébános áldotta meg; az ünnepségen közreműSzeged képviseletében Dorozsma számra. Őt követte B. Nagy László
ködött a PAVANE Táncegyüttes is. Az ünnepélyes felszentelés után a
országgyűlési képviselő ünnepi beszéde, amelyben Dorozsma múltbéli
tömeg a táncosok vezetésével áthaladt, áttáncolt a megnyitott kapu
eseményeit, a község sorsát, sikerének zálogát foglalta össze dióhéjban,
alatt.
kiemelve Dorozsmának a környező településekre gyakorolt inspiráló
Az ünnepséget követően az érdeklődőknek, így a fényszarui küldötthatását. Borbás Ferenc jászkun főkapitány az alkalom kapcsán díszokségnek is lehetősége nyílt megtekinteni Dorozsma műemléki nevezelevelet nyújtott át és olvasott fel az ünneplő sokadalomnak.
tességeit, a Szélmalmot, a Dorozsmai tájházat, a Fogadalmi kápolnát
A köszöntők után Juhász Lujza, Mészáros Mária helybeli népdaléneés az ahhoz vezető Kálváriát. A meghívott delegációk tagjait délidőben
kesek oldották a közönség hangulatát. Az ünnepség második traktuebéd várta a Vadliba vendéglőben.
sában a Dorozsma új népességét adó települések elöljáróit invitálták a
A rendezvény a délutáni óráktól könnyedebb műfajra váltott: 17
pódiumra. Elsőként Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony
órától a Kormorán együttes szórakoztatta a sportcsarnokban összeköszöntötte az egybegyűlteket, bemutatva a delegációval érkező, jász
gyűlteket, majd 18:30-tól tűzijáték részesei lehettek a művelődési ház
viseletbe öltözött Bohoni Beát és tanulmányi kirándulásra invitálta
udvarán.
a dorozsmai diákokat, diákcserét inspirálva a két település iskoláinak
Kép és szöveg: Dr. Kiss Dávid Sándor

A Dorozsmai összetartozás kapujának átadása

A Jászság Népi Együttes produkcióját is láthattuk
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Óvodai hírek
Kiszebáb égetés az óvodában

Hagyományaink szerint ismét kiszebáb égetésével búcsúztattuk a
telet. Átadtuk a betegséget, a rosszat, ami egész télen ért bennünket.
Mondókákkal, zajkeltéssel, dalos játékokkal, tánccal búcsúztunk tőle,
hangosan kiáltozva: „Jer, jer kikelet, seprűzd ki hideget, ereszd be a meleget, dideregtünk eleget.”
Kép: Bohoni Beáta, Szöveg: Földvári Edit

Tavaszi galérianyitó
Az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel programhoz híven –
mely a Napfény Óvoda egyik pedagógiai programja – megtartottuk a
tavaszi galérianyitót. Ihletet az alsó tagozatos farsangon kaptam.
Ott lettem figyelmes Süsüre, amit
Kovács Ildikó készített el kisfia részére. Majd felvettem a kapcsolatot a
könyvtár dolgozóival, ahol teljes körű
segítséget kaptam. Csukás István életéről Bujdosó Katalin mesélt pár fontos
dolgot, majd diavetítőn 2 rajzfilmet
mutatott be a gyermekeknek. Zenei
kísérettel vonultunk ki Süsühöz az
aulába egy közös táncra a Nagy-HoHo-Horgász, a Pom-Pom , a Legkisebb Ugrifüles és Süsü betétdalaira.
Nekünk felnőtteknek múltidézés volt,
a gyermekeknek egy vidám délelőtt.

Farsang farka

Óvodásaink is megemlékeztek
az 1848-49-es szabadságharcról

Fotó: Glonczi Rudolf

Vidám mókázással zártuk a farsangi időszakot.
A csoportokban különböző tréfás ügyességi játékokat játszottak
gyermekeink. Volt kívánság szerint arcfestés, majd az aula adta nagy
helyet kihasználva összegyűltünk és roptuk a táncot.
Kép és szöveg: Földvári Edit

A kiállításon látható könyvek a könyvtárban megtalálhatóak! Köszönöm minden segítőmnek az együttműködést!
Kép és szöveg: Sinkovics-Gebura Katalin
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Óvodai hírek
Ismerkedtünk a könyvtárral
Márciusi ifjak a könyvtárban

„1991-ben az UNESCO közgyűlése február 21-ét az anyanyelv nemzetközi napjává nyilvánította. A nemzetközi szervezet ezzel is fel kívánta
hívni a figyelmet a Föld nyelvi sokszínűségére és gazdagságára.”
(Forrás: Internet)
A Napfény Óvoda Mazsola csoportja az anyanyelv nemzetközi napján ismerkedő látogatást tett a helyi könyvtárba, ahol a „Testünk,
érzékszerveink” környezeti projektünk élmény- és tapasztalatszerző
lehetőségeként igyekeztünk bővíteni a kisgyermekek meglévő tudását
új ismeretekkel. Indulás előtt szót ejtettünk az illemszabályokról és a
helyes könyvtári viselkedésről.
Az élményszerző állomáson megtekinthettünk a témába vágó két
kedves diafilmet, majd a szebbnél szebb képes gyermekkiadványokat
böngészve beszélgettünk a testünkről, az egészséges életmódról, a helyes tisztálkodásról, a kézmosás fontosságáról, a betegségekről.
Közben felidéztük kis ovis versünket is:
Evés előtt kezet mosok, beteg lenni nem akarok!
Mert ki piszkos kézzel eszik, bizony hamar megbetegszik!
Evés előtt kézmosás, egészséges, jó szokás!
Végül kikölcsönöztünk néhány szép könyvet, hogy a továbbiakban is
mesélhessünk belőlük, illetve újra fellapozva azokat, a projekt feldolgozó szakaszában megszilárdíthassuk a gyermekek új ismereteit.
Köszönjük a könyvtár dolgozóinak a kedvességét és az élményszerzésben nyújtott aktív segítségét!
Kép és szöveg: Kovácsné Papp Andrea

Könyvtárlátogatáson a Macik, azaz a Maci csoport
Kéthetes projektünk középpontjában a március 15-ei forradalom és
szabadságharc, és ehhez kapcsolódva a hazafiasság, Magyarország állt.
Már az óvodában is előkerültek az ehhez kapcsolódó mesék, versek.
Toborzó dalokat hallgattunk, huszárokról beszélgettünk. Ismereteink
bővítése érdekében ellátogattunk a helyi könyvtárba, ahol mesét hallgathattunk, és képek segítségével mélyíthették el a gyerekek tudásukat.
Egy kellemes délelőttöt tölthettünk itt, ajándékként pedig huszárcsákókkal búcsúztunk. Szeretnénk rendszeressé tenni a könyvtárral való
kapcsolatunkat, ezért további programokat tervezünk.
Ezúton is köszönjük a könyvtár dolgozóinak, hogy vendégül láttak
minket!
Kép és szöveg: Földvári Dorottya

Óvodai beíratás
Értesítjük a kedves Szülőket, hogy a 2019/ 2020-as nevelési évre
történő óvodai beíratásra az alábbi időpontban kerül sor:

2019. április 15-től április 18-ig, 8 órától 16 óráig.
Minden gyermeket a Napfény Óvodában veszünk előjegyzésbe.
Cím: Jászfényszaru, Kossuth út 4.
Kérjük, a beíratáshoz hozzák magukkal a gyermek
születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyát, valamint
a gyermek tajkártyáját.
Várjuk azokat a gyermekeket, akik 2019. június 1. és 2020.
május 31. között töltik harmadik életévüket.
Ácsné Csontos Mária igazgató

Iskolai hírek – Szemünk fénye

A Jászberényi Rendőrkapitányság Megelőzési és Tanácsadási Konferencia sorozatán belül a Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal
közösen a Jászfényszarui Rendőrőrs közreműködésével 2018. január
20-án 09.00–13.00 óra között a jászfényszarui Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban megrendezte iskolánk felső tagozatos diákjai
számára az MTK „Szemünk fénye” prevenciós programot. Elsőként
a felelősségteljes cselekvés állt dr. Pethő Katalin főorvos, iskolaorvos

előadásának középpontjában, mely a 7-8. évfolyamos korosztálynak
szólt. Forgács Andrea c. rendőr főhadnagy az internet előnyei mellett a
benne rejlő veszélyekre hívta fel a figyelmet, amely az egész felső tagozatnak szólt. Ugyanúgy, ahogyan Orosz Tibor c. rendőr főtörzszászlós
előadása a legális és illegális drogokról. A 7-8. évfolyam vett részt Tajti
Magdolna egészségfejlesztő (Kórház EFI
II. iroda) előadásán az alkoholfogyasztás
ártalmairól.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea
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Fotó: Kotán Eszter

Filter farsang
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Iskolai hírek
„Többet ésszel, mint erővel!”

Snapchat filter bújtatta álarc
mögé a felsősöket, akik részt
vettek március 1-jén a farsangon. Az applikációból ismert
filtereket és saját elképzeléseket
valósítottak meg a jelmezesek:
voltak kutyák, unikornisok,
Minnie-k, smilek és még sok
más ötletes álarc készült a jeles
napra. A buli vetélkedővel indult, ahol az 5-6., majd a 7-8. osztályosok játékos feladatokkal mérték
össze ügyességüket: szókirakó tésztából, narancshámozás, toronyépítés
kockacukorból, célba dobás és még számtalan vicces, játékos feladat
biztosította a jó szórakozást. A vetélkedő utáni buliban pedig mindenKotánné Kovács Tímea
ki megcsillanthatta a tánctudását.

Megyei sikerek kémiából

Maroknyi kis csapatunkkal nekivágtunk a XXX. Zrínyi Ilona matekversenyre. Nagy út ez a legtöbb gyereknek. Először kerül ki a kis,
biztonságos közegéből, és máris egy idegen iskolában találja magát.
Idegen város, idegen iskola, idegen tanterem, idegen tanító néni. Nem
kis feladat ez egy alsó tagozatos gyereknek. Mégis azt reméljük, hogy
általa rutint fog szerezni a versenyzésben, a későbbiekben jobban fogja
kezelni a hasonló helyzeteket.
A Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE) Alapítvány az idei tanévben is megrendezte a Zrínyi Ilona kétfordulós (területi, országos) matematikaversenyét. A területi döntőre 2019. február
15-én került sor Jászberényben. Az iskolánk alsó tagozata 2., 3., 4.,
évfolyam kis matekosaival képviseltette magát. Volt olyan tanulónk,
aki az izgalom miatt már hajnalban felébredt, vagy betegen is vállalta
a megmérettetést. A lelkesedésük, a fegyelmezettségük páratlan volt.
Minden versenyzőnek gratulálunk!
A verseny nehézségét is mutatja, hogy már a 3. évfolyamos gyerekek
feladatlapjában is lehetett olyan feladatokat találni, amelyen bizony
még a felnőttnek is el kell gondolkoznia: „Karcsi kiválasztott egy kétjegyű pozitív egész számot, és megszorozta a számjegyeit. Ha a kapott szorzat nem egyjegyű szám volt, akkor annak is összeszorozta a
számjegyeit, és ezt addig ismételte, amíg végül a szorzat egyjegyű szám
lett. Hány olyan szám van, amit Karcsi kiválaszthatott, ha a kapott
egyjegyű szám a kettő?
Köszönjük a tanító néniknek a felkészítést, hogy a versenyen ott
Kép és szöveg: Fáczán Izabella
drukkoltak tanítványaiknak.

Testvérosztály-találkozó

A Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány
és a Magyar Tehetséggondozó Társaság kémia és környezetvédelmi
szekciója a 2018/2019-es tanévben is meghirdette a Curie Kémia Emlékversenyt magyarországi és határainkon túli magyar tanulói számára.
Az előzetes levelező fordulók alapján iskolánkból 8 tanuló jutott be a
területi döntőbe, melyet 2019. március 2-án rendeztek Szolnokon. A
Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy-Vízügyi Szakgimnáziumában látványos kísérleteket mutattak be az iskola kilencedikes tanulói. Amíg diákjaink a kémiai feladatokkal csatáztak, az épület előtti terület a szolnoki csata puska- és ágyúdörgéseitől volt hangos. A verseny
után a Szolnoki Galériában, az egykori zsinagógában tekintettük meg
a Munkácsy-kiállítást. A javító tanárok igyekezetének köszönhetően
már az eredményeket is tudjuk:
7. évfolyam – Nagy Bálint: 1 hely; Tanczikó Hanna Zsuzsanna:
7. hely; Majzik Petra 10. hely; Ézsiás Réka 13. hely; Csizmarik
Zoé 15. hely;
8. évfolyam – Víg Hanna 7. hely; Kotán Eszter 10. hely; Mészáros
Réka 11. hely; Felkészítő: Mészárosné Dobák Ildikó;
Eredményükhöz gratulálunk!
Kép és szöveg:
Mészárosné Dobák Ildikó

2019. február 22-én délután a 4. a és a 8. a osztályok tanulói gyűltek
össze közös időtöltésre. A kisebbek társasjátékokat hoztak, ismertették
a szabályokat, majd mindenki ízlésének megfelelően választva játszott,
a „kicsik” elvegyülve a „nagyok” között. Félidőben elfogyasztottuk az
ízletes pizzákat. A játékot tovább folytattuk, de más módon. Csapatépítő, szórakoztató, ügyességi feladatokat kaptak a tanulók, melyben
egymást segítették, vagy 2 csapatban egymás ellen, kiegyenlített küzdelemben játszottak. Az idő múlását szinte észre sem vettük, minden
résztvevő nagyon jól érezte magát. Számunkra ilyen formában ez volt
az utolsó összejövetel, hiszen a nyolcadikosok elballagnak, így a jövő
ötödikesei a következő tanévben már más osztállyal kell, hogy találKép és szöveg: Mészárosné Dobák Ildikó
kozzanak.
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Tél végi iglicés sikerek

Mialatt az Iglice nagyjai a versenyprogramon táncoltak, az ifjúsági
korosztály már a buszról szurkolt nekik, utazván Békéscsabára az Országos Ifjúsági Néptáncantológiára. A rendezvény kétnapos volt, szombaton zenekaros próba és táncház várta az oda érkező együtteseket, míg
másnap színpadbejárás és gálaműsor volt a program a Békéscsabai Jókai
Színházban.
Nagyon nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy bekerülhettünk
ebbe a rangos gálaműsorba, ahol a tavalyi év legjobb ifjúsági korosztályú koreográfiái mutatkoztak be. A csoport a gálaműsorban a Táncok
Mezőkölpényről című koreográfiát mutatta be.
A hosszú hétvége után sem pihenhettek a táncosok, hisz nagy erőkkel
készültek Jászfényszaru város ’48-as nemzeti ünnepére, ahol egy félórás
műsort mutattak be.
Büszkék vagyunk, hogy táncosaink folyamatos áldozatos munkával
ilyen szép eredményekkel öregbítik Jászfényszaru város hírnevét.
Péter Szilárd

Méltón a hagyományokhoz

Kyokushin Karate

Városunk március 14-én 16 órakor ünnepelte az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulóját. A Petőfi-szobornál a zászlók
bevonulása és a Himnusz eléneklése után a IV. Béla Katolikus Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai flash mob szerűen adták elő
a 12 pontot, majd Szénási Sándor Illyés Gyula: Sarjurendek című versét
tolmácsolta. Iskolánk tanulói közreműködésével 15 szervezet helyezte
el a megemlékezés virágait, majd Napfény óvodásaink saját készítésű
díszeiket tűzték koszorújukba. Az ünnepség, melyet Kotán Eszter diákpolgármester vezetett le, a művelődési ház zsúfolásig megtelt színháztermében folytatódott.
Milyen is lehetett forradalmárnak lenni? E gondolat köré építette
Czibolya Zoltán tanító, színész ünnepi beszédét, mely személyes élményeken is keresztül a mai fiatal szemszögéből világította meg az eseményeket. Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony örömmel
köszöntötte a jelenleg Budapesten élő fényszarui fiatalt, aki a helyi színjátszóknál szerette meg a színészmesterséget.
Az idén az Iglice Gyermeknéptánc Együttes adta az ünnepi műsort,
melyben felvonultatta a néptánc tanszak mintegy 110 diákját. A koreográfiák kortárs zeneszámokra készültek, melyet Agócs Alexandra szóló népi éneke is gazdagított. A negyed évszázados jubileumára készülő
csoporthoz híven magas színvonalú, látványos produkciót láthattunk,
melyet méltán követett álló vastaps a nézőtéren. A műsor után városunk
vezetői köszöntötték a két táncpedagógust, Péter Szilárdot és Havrán
Bettinát.
Katinka

Február 7-én tartották a központi dojoban, Jászberényben az övvizsgát. Sikeresen teljesítették vizsgázóink a feladatokat, így megérdemelten kaptak magasabb övfokozatot. Majd február 17-én megrendezésre
került éves háziversenye a Yakuzák Se-nek. Minden versenyzőnk jól
szerepelt. Nagyon jó felkészülő verseny volt ez az előttük álló nagyobb
országos bajnokságok előtt. OSU!
Senpai Fülöp Roland

Fotó: Glonczi Rudolf

Nagy munkával indult az új esztendő az Iglice Gyermeknéptánc
Együttes számára, hisz párhuzamosan több nagy megmérettetésre is készültek. Míg a nagy Iglicések a II. „Jászkunsági gyerek vagyok” megyei
művészeti szemlére próbáltak, addig a legnagyobbak az Országos ifjúsági
néptáncantológiára dolgoztak mindamellett, hogy az idei esztendőben
az együttes minden csoportja közösen készült a március 15-i városi ünnepségre.
Nagy volt a forgalom február utolsó szombatján a Petőfi művelődési
ház parkolójában, hisz az Iglice két csoportja két különböző megmérettetésre, két különböző helyszínre indult. A nagy csoport táncosai Jászkisérre utaztak a II. „Jászkunsági gyerek vagyok” megyei művészeti szemle
selejtezőjére. A csapat egy jászsági koreográfiát mutatott be, melyet egy
3 főből álló szakmai zsűri tekintett meg. A versenyprogram utáni eredményhirdetésen és értékelésen a zsűri elmondta, hogy nem volt kérdés
az együttes továbbjutása a döntőbe, mely Jászfényszarun lesz április 13án a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár színháztermében.
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Táncdalfesztivál anno… – 2018 gálaműsor
„Ilyen még nem volt Jászfényszarun!”
A januári lapszámunkban már megismerték olvasóink a táncdalfesztiválok rövid történetét, illetve a Szolnok TV által meghirdetett
országos ’60-as ’70-es slágerek versenyének elmúlt évi eseménysorozatát, a díjazottakat. Régen is volt gálaműsor, melyen a döntő
résztvevőin kívül külföldi énekes sztárvendég is közreműködött.
Ugyan soha sem gondoltam, hogy egyszer Jászfényszarun is lesz
táncdalfesztivál gála, de Jászfényszaru Város Önkormányzata nem
ismer lehetetlent. A testület támogatásával 2019. március 2-án 17
órakor a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár közreműködésével közel négyórás nagyszabású, teltházas rendezvényre került sor.

A műsor első részében zenei alapra énekeltek a résztvevők a helyieken túl Stonawszkiné Busi Ildikó, Petróczki Csaba, Murvai Júlia,
Simon Fruzsina, Csatos Martin, Samu Rózsa, Rigó Miklós, (aki
a lebetegedett Fejes István helyett lépett fel) Papp Benjamin, Bagi
Zoltán és Fejes Katica. A beugró Rigó Miklós, aki nagy Koós János
rajongó és dalainak előadói, három örökbecsű Koós számot, köztük
a Kislány a zongoránál (szerzők: Lovas Róbert – Szenes Iván) című
dalt énekelte, mit sem sejtve, hogy a következő napon arra ébredtünk,
hogy a táncdalfesztiválok nagy sztárja 81 évesen itt hagyott bennünket. A helyi énekeseink ebben a blokkban 2-2 számot énekeltek, míg
mások többségében egyet. Perediné Czibolya Éva (Schöck Ottó–S.

Az intézmény minden szempontból alkalmas volt a rangos esemény
megtartására. Már délelőtt elkezdődtek az előkészületek és próbák,
hogy az esti – a Szolnok Tv által több kamerával rögzítésre kerülő –
gálaműsor mindenki számára a legszebb élményt jelentse. Mi helyiek
igazán büszkék voltunk arra, hogy a döntőbe jutott 12 énekes-produkció közül kettő Jászfényszaruról került ki. Természetesen minden
fellépőt kiscsapat kísért, a közel 500 fős nézősereg közül pedig 400
fő körül voltak a fényszaruiak, akik élvezhették a helyi pálya előnyét.
A kezdés előtt a két műsorvezető, Szolovjov Rita és Torda Ferenc
– az utóbbi szerkesztői és rendezői feladatokat is ellátta –, a tévé felvétel kapcsán tanácsokkal látta el a nagyérdeműt. A műsor kezdetét a
táncdalfesztiválok jól ismert szignálja jelezte.
A színpadra kérték Pócs Jánost, a Jászság országgyűlési képviselőjét,
a versenyt meghirdetők egyik fővédnökét, és a gála házi gazdáját, Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert. Jászfényszaru polgármester
asszonya örömét fejezte ki, hogy helyet adhat a település a gálának,
döntésüket igazolja a zsúfolásig megtelt nagyterem. A köszöntést Pócs
János folytatta, aki elmondta az elhangzó slágerek örökérvényűek,
egyrészt a fiatalságunkra emlékeztetnek, a szövegük a szeretetről, barátságról, szerelemről szólnak. Örömét fejezte ki, hogy a Jászságból sok
tehetséges énekes jelentkezett és többen a döntőbe is bejutottak, díjat
nyertek. A gála alkalommal szolgált arra, hogy a Jászfényszaru képviselő-testülete megköszönje a városból nevezett előadóknak a tevékenységét. A színpadon hazai termékeket és a FÉBE legújabb kiadványát
is tartalmazó ajándékcsomagot kaptak Perediné Czibolya Éva, Jáger
János, Lipták Tibor és Bódi Tamás, a csomagok átadásában közreműködtek a polgármesteren túl Lovászné Török Magdolna, Szabó
László képviselők.

Nagy István szerzeményét, melyet Zalatnay Sarolta vitt nagy sikerre)
a Fák, virágok, fény című dalt és Bródy János–Illés Lajos szerzeményt,
Koncz Zsuzsa számát, a Valahol egy lány-t énekelte nagy sikerrel. A Jáger János–Lipták Tibor–Bódi Tamás trió élőzenével két Máté Péter
szerzeményt, Azért vannak a jó barátok és a Minden szónál többet ér
egy dalt saját feldolgozás alapján adták elő.
Szünet után a döntő 11 dala hangzott el. Tíz énekest a Farkas Róbert által vezetett héttagú fesztivál zenekar (No Name együttes) kísért.
Szebbnél szebb régi melódiák csendültek fel, valamennyiünket visszarepítve a múltba. Sok esetben a közönség együtt énekelte a refrént az
énekesekkel, és vastapssal többször visszahívták az előadókat. Perediné
Czibolya Éva Wolf Péter–Kalmár Tibor szerzeményét, Kovács Kati
dalát, a Most kéne abbahagyni című slágert énekelte. A Jáger-LiptákBódi trió Máté Péter: Az első szerelem című dalt adta elő saját feldolgozásban, fináléként pedig az Egyszer véget ér című Máté számot a
színpadon valamennyi énekes és a műsorvezetők is szűnni nem akaró
vastaps közepette énekelték.
Jáger János bejelentette, hogy dolgoznak egy 16 dalt tartalmazó
Máté Péter Emlékkoncert anyagán, eredeti vetített betétekkel színesítve, melyet még ebben az évben bemutatnak. Az énekesek a településükön és környékén már eddig sikeresek voltak, néhányuk, a fiatalabb
korosztály országosan is ismert énekessé válhat. Énekszámaikkal másoknak örömet szerezni jó érzést jelent számukra.
Torda Ferenc úgy búcsúzott a közönségtől, hogy „Viszontlátásra!”, mert 2019 őszén is meghirdetésre kerül a Táncdalfesztivál anno
– 2019 énekes verseny. Elhangzott a szignál és ezzel véget ért a tévé
felvételre is rögzített Táncdalfesztivál gála első két része.
(folytatás a 16. oldalon)
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Táncdalfesztivál anno… – 2018 gálaműsor
(folytatás a 15. oldalról)
Sokan már jegyhiány miatt nem tudták élőben megnézni a műsort
a Szolnoki Tv és a TRIÓ-TV felvételről többször is fogja majd közvetíteni az eseményt.

kisfiút magához hívta, bemutatkozás után megfogva kezét közösen
énekelték az Egy hamvas arcú kisgyerek című slágert.
Ekkor fogalmazódott meg bennem: Vajon, lesz, aki ezeket az örökzöld csodálatos slágereket a következő nemzedékeknek tovább adja?

Szünetet következett, majd a gála sztárvendégét Torda Ferenc konferált be. Kovács Kati (1944-) Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas előadóművész, énekesnő, dalszövegíró, színésznő. A táncdalfesztiválok történetének első győztese, melyet egyedül csak neki sikerült még két
alkalommal megismételni. Az 1966-os fesztivál győztes dalát élőben is
hallgathattuk, ez volt a Nem leszek a játékszered. Sorra énekelte a legnagyobb slágereit, majd a nézőktől kért javaslatokat, melyet elénekelt
és a 30 perces műsor a sok ráadás következtében 50 percesre sikeredett
a közönség legnagyobb örömére.
Műsorának legmeghatóbb felejthetetlen pillanata volt nem csak
Harnos Botond 8 éves kisfiú számára, amikor Mario Panzeri zenéjére
Vándor Kálmán által írt szöveggel a művésznő a függöny mellett álló

A zenei kíséretet Koncz Tibor (1940-) zeneszerző, zongorista, dobos
(akit március 15-e alkalmából a köztársasági elnök a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesítette) biztosította.
A felejthetetlen műsort Kovács Katinak, Koncz Tibornak és a két vokalistának Győriné dr. Czeglédi Márta és Szabó László köszönte meg
a színpadon.
A rendezvény hang- és fénytechnikáját Harnos Attila és Fekete
Imre hibátlanul biztosította.
Kifelé haladva a teremből egyre-másra hallottam: „csodálatos rendezvény volt” vagy „ilyen még nem volt Jászfényszarun”.
Tóth Tibor
Fotó: Glonczi Rudolf

Népfőiskolai hírek
ÉLETTÉR-KÉP
Az 1% felajánlásáról
Bedekovich Lőrinc
Népfőiskolai Társaság

Természetfotó és gyermekrajz kiállítás
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság ÉLETTÉR-KÉP
címmel természetfotó és gyermekrajz pályázati kiírást tett közzé,
amely a mikro-térség – Pusztamonostor, Jászágó, Jászfelsőszentgyörgy,
Boldog és Jászfényszaru – oktatási intézményeiknek került megküldésre. A célja, a szűkebb környezetünk, lakóhelyünk meglévő természeti értékeinek bemutatása, hogy népszerűsítse és elősegítse annak
megőrzését, valamint erősítse a környezettudatosságot. A rajzok és
digitális fotók beérkezésének határideje 2019. március 10-e volt.
Az óvodás és általános iskolás gyermekeknek szóló pályázati kiírásra
több mint 70 pályamű érkezett, az elbírálásra 2019. március 20-án került sor. A felkért zsűri tagjai Danis János EFIAP/p fotóművész (Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség EFIAP minősítés), Tóth Péter Csaba
a DUFLEX Fotográfiai Stúdió alkotócsoport vezetője, Kaszainé Ocskó Györgyi a népfőiskolai társaság titkára, Kovács Béláné Pető Magdolna a népfőiskolai társaság elnöke voltak. Az érkezett alkotásokból
2019. április 2-án 13.30 órai kezdettel a Szent Erzsébet Közösségi
Házban kiállítás nyílik, ahol sor kerül a pályaművek díjazására. Erről
az eseményről a következő lapszámban tudósítunk.

Köszönjük, hogy az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 1%ának felajánlásával támogatták szervezetünk céljait, munkáját!
Az Önök támogatása is segítette azt a munkát, amellyel népfőiskolánk jelentősen hozzájárult a Jászság, Jászfényszaru közösségi, szellemi arculatának formálásához. Fontos volt az önök támogatása ahhoz,
hogy továbbra is megrendezhettük az Erzsébet-napi vásárt, programokat, fotókiállításokat az Adventi Kávéház karácsonyi hangversenyét.
Többen csatlakoztak szakmai programjainkhoz, résztvevői voltak a
népfőiskolai rendezvényeknek, segítették a pályázatok előkészítését,
lebonyolítását.
Köszönjük azt a sok – egész éven át húzódó – heti műhelymunkát,
amellyel közreműködtek egy-egy program megszervezésében, illetve, hogy támogatásukkal hozzájárultak a népfőiskolai „Drámatábor”
megvalósításához.
Célunk továbbra is – az előző évekhez hasonlóan – segíteni a helyi
közösség szerveződését, információkhoz való hozzáférés lehetőségének
bővítését, a kiállítások, hagyományőrző programok foglalkozások,
nyári tábor megszervezése, Bedekovich Füzetek kiadása, és a népfőiskolai tevékenység folytatása – immár 25 éves fennállását ünneplő
szervezetként.
Kérjük Önöket, hogy továbbra is támogassák személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával Társaságunkat!

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság adószáma:
18822197-1-16
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság elnöksége
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Népfőiskolai hírek
A Korhatártalan Akadémia eseményei
„Főzőcske, de okosan”
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság egy éven át Korhatártalan
Akadémia GINOP-3.3.3-17-2017-00104 projekt keretében szervezi tematikus programjait.
Digit modul keretében a smart school okos eszközeinek használatával négyszintű informatikai képzést valósítanak meg, amelyekről a
következő lapszámban tudósítunk.
A Család modulban, a JátékTér Zene, Mozgásban az egészség és
EgészségVár Rád programelemek keretében havi rendszerességgel tematikus napokat szervez a népfőiskola, amely egyben jelzi azt is, hogy
a civil szervezet elkötelezett a társadalmi szerepvállalás mellett, értéket,
mintát közvetít. Minden hónap első hetében mentálhygiéne program
szakemberek közreműködésével, második hetében „Főzőcske, de okosan”, harmadik héten mozgásos program valósul meg és a negyedik
héten a Baba-Mama Klub Extra.
A „Főzőcske, de okosan” programsorozat keretében az egészséges
életmód mellett elköteleződve tematikus gasztronómiai napok kerülnek megvalósításra, amelynek helyszíne a „Teaház” Idősek Napközi

Otthona. A programban aktívan közreműködik Folyó Ottóné és Dávid Ildikó, akiknek külön köszönjük segítő munkájukat! A februári
esemény helyszíne a Rimóczi-kastélyban, témája a vendégváró finom
falatok készítése volt, de másként, azaz egészségre hangolva s színesben
pompázva. A szenior korosztály sétáját követően nagy izgalommal, érdeklődéssel láttak hozzá – ki-ki vérmérséklete és fantáziája szerint – az
aprításhoz, keveréshez, díszítéshez, az ínycsiklandozó falatok tervezéséhez. Így még soha nem készítettük, vallották a résztvevők, de ki
fogjuk próbálni, ha jönnek az unokák!
A Digitális Jólét Program részeként vetítés színesítette a délutánt,
amely olyan hosszúra nyúlt, hogy az aznapi digitális képzés résztvevői
érkezésével megtörtént a „nagy találkozás”, az egymásra csodálkozás –
többek örömmel köszöntötték egymást a két csoport részéről. A digit
csoport tagjainak így alkalmuk volt megkóstolni az egészséges falatkákat is.
Kovács Béla
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
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Fényszarusi vagy fényszarui – hogyan írjuk, mondjuk helyesen?
Egyre több helyen találkozom a felmerülő kérdéssel, hogy vajon melyik a helyes községünk nevének –i melléknévképzős alakját tekintve,
a fényszarusi vagy fényszarui? Sokan pálcát törnek egyik vagy másik
felett, és műveletlennek tartják az azt használókat.
A magyar nyelv bizonyos esetekben nem szereti, elkerülni igyekszik
a magánhangzó-torlódást, elsősorban pl. kötőhangzó jelenlétében. Érvényes ez az ’-i’ képző csatolására is: e képző magánhangzóra végződő
szavakhoz való kapcsolása nyelvbotlással jár, ezért a magyar nyelvben
az idők során a következő ejtéskönnyítő lehetőségek alakultak ki az így
keletkező „mássalhangzóhiány” (ún. hiátus) kiküszöbölésére:
1. mássalhangzó-betoldás (falusi, tanyasi, Berettyóújfalu > újfalusi,
Tótfalusi Kis Miklós, idevalósi etc.)
2. ’-beli’ képző (falubeli, kaszárnyabeli, uffizibeli etc.),
3. hangkivetés (azaz szóvégi magánhangzó elhagyása pl.: pannonhalmi diák, helsinki olimpia etc.)
4. tőhangváltás (pl.: tó > tavi)
A falusi, tanyasi, fényszarusi alakokban a ’-si’ toldalék (ún. képzőbokor) etimológiai szempontból ún. részleges adaptáció útján keletkezett, mégpedig a város > városi szó ’-i’ képzős alakjában a szóvégi
mássalhangzónak az ’-i’ képzőhöz való tapadásával. Ennek analógiájára természetes nyelvi fejlődés révén jött létre a fényszarusi alak is,
amit pusztán ezáltal sem lehet teljesen helytelennek, magyartalannak
minősíteni.

A hangtani (és ezzel kiejtésbeli) funkcióján túl a ’-si’ képzős alaknak
bizonyos esetekben jelentésmegkülönböztető szerepe is lehet. Csak
egy példát említve a falui (= valakinek a falvai) nem ugyanazt jelenti, mint a falusi (= falubeli). Továbbá nem mondjuk, hogy faluiak,
hanem hogy falusiak, avagy falubeliek. Ugyanakkor tulajdonnevek
esetében elterjedt a falui alak is: Érd-Ófalu > érd ófalui, Homoktanya
> homoktanyai. Hasonlóan az idevalósi, odavalósi alakokat sem helyettesítjük az „idevalói”, „odavalói” (nem létező) alakokkal.
A ’-si’ képzős alakoknak egyes tájnyelvi környezetben pejoratív színezete keletkezett. Juhász Antal néprajzkutató kutatásaiból is tudjuk,
hogy például a tanyasi szónak, főleg Szeged környékén, lebecsmérlő
jelentéstartalma van, különösen, ha városi nadrágos ember mondta
a tanyán élőről. Ez északabbra, Kecskemét fölött vagy Debrecen környékén már nem volt jellemző. Mára e negatív jelentéstartalom kiveszőben van, ahogy annak a fényszarusi alakkal kapcsolatban is lennie
kellene.

Ha a ’-si’ képző használatának nyelvhelyességét vizsgáljuk, meg kell jegyeznünk, hogy az említett szóalakok (köztük a ’fényszarusi’ is!) az Akadémiai
Kiadó Helyesírási Kéziszótárában és a
Magyar Tudományos Akadémia Helyesírási Szabályzatában is szerepelnek,
úgy mint létező, helyes és használható
formák. Ezzel együtt az MTA szerint a
’-si’ képző ma már nem termékeny, helyét lassan kiszorítja az ’-i’ képző. Ha a
szépirodalmat tekintjük, elmondható,
hogy nagyjaink, írók (pl.: előszeretettel
Móricz Zsigmond), költők is élnek a ’-si’
képzős alakok használatával nyelvünk ebbéli gazdagságát, változatosságát is kiaknázva.
Ezek alapján kétségkívül mind a fényszarusi vagy fényszarui alakot
helyesnek kell, hogy tekintsük. Az ’s’ betoldással képzett forma kétségtelenül inkább a XVII-XIX. században és a XX. század első felében élvezett nagyobb elfogadottságot, mára, ahogy a nyelvünk alakul,
a köznyelvben egyre inkább a kevésbé elegáns, de korszerűnek ítélt,
egyszerűsített, mégis némileg nyelvtörő fényszarui (nem beszélve:
fényszaruiak) alak terjed el, míg a fényszarusi alakot népiesnek, régies
színezetűnek kezdjük titulálni. Azt, hogy melyik alakot használjuk, a
szövegkörnyezet is meghatározhatja, így írott vagy szóbeli elbeszélésben van helye a fényszarusi alaknak, míg hivatalos elnevezésekben ma
már az ’-i’ képzős forma hangzik helyesnek (Jászfényszarui Polgármesteri Hivatal).
Az ‚s’ betoldása egyébként elképzelhető, hogy szép lassan ki fog veszni, vagy átmegy tájnyelvi megítélésbe, ahogy sok más nyelvi elem elfogadottsága és használata is nagy változásokon megy keresztül. Ma
már – sajnálatos módon – egyre többen képezik például az ’-ik’-es igék
ragozását a nem ’-ik’-es igékre jellemző igei személyragokkal. Hasonló
változáson megy át a férfival-férfivel, egyenlőre-egyelőre szavak jelentése, helyessége, amire részleteiben itt nem térünk ki. A ’-si’ képzős
alakok eltűnésével szegényebbé válik nyelvünk, veszít kifejező gazdagságából, alaki változatosságából. Idővel ezen egyszerűsödés már nem
lesz érzékelhető, ahogy ma már nem berzenkedünk azon, hogy például
az igeidők tekintetében mennyire leegyszerűsödött a nyelvünk, holott
a Károli-bibliában még számos múlt és jövő idő is használatban volt
jelentős értelemmegkülönböztető szereppel. Mára ezen igeidőket már
írásban sem alkalmazzuk, sőt, azok immár nem is közérthetőek.
Ezúton szeretném Botkáné Sárközi Ildikó és Kotánné Kovács Tímea
kedves szakmai segítségét megköszönni, akik értékes adalékokkal, forrásmegjelöléssel járultak hozzá a fent leírtakhoz. (forrás: Zolnai Gyula,
A -si képző eredete, in: Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből,
szerk.: Szinnyei József, MTA, 1920, Budapest,)
Dr. Kiss Dávid Sándor

Az egyházi iskola 1889-es pecsétje
Az iskolák 1948-as államosítása előtt
Jászfényszarun csak római katolikus felekezetű iskolák léteztek. A most bemutatott pecsétnyomat 1889-ben készült
a helyi iskola számára, és egy 1913-as
iraton maradt fenn. Rajta három alak
látható. A könyvet tartó Szent Anna,
a kisgyermekként ábrázolt Szűz Mária
és felettük a galamb formában ábrázolt
Szentlélek tűnik fel, aki csőrében pálmaágat tart. A pecsét a korban elterjedt ábrázolásra utal, miszerint
Szűz Máriát az édesanyja, Szent Anna oktatta. Így az iskola régi pecsétképe szintén a tanításra utal.
A pecsét felirata: A JÁSZ-FÉNSZARUI ROM. KATH. ISKOLA
PECSÉTJE * 1889 *
Dr. Farkas Kristóf Vince

2019. február 22-én, pénteken, ahogy a nagyvilágban több mint 50
helyen, Jászfényszarun is megrendezésre került a Wass Albert szépirodalmi ünnep. A rajt a hagyományoknak megfelelően pénteken este 6
órakor volt, ahogy a 2004-es rajt óta mindig. A lelkes és állandó tagok
idén is széles palettáját mutatták meg a Wass Albert-i örökségnek.
Kép és szöveg: Nagy Ildikó
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A hónap értéktári érdekessége
Egy 90 évvel ezelőtti Elemi népiskolai Értesítő könyvecske
Az Elemi népiskolai Értesítő könyvecskét (mai szóhasználat szerint bizonyítvány) a jászberényi Novotha
Andor könyvkereskedése adta ki, bolti
ára 32 fillér volt. A közelmúltban a
Városi Értéktár Folyó Ferencné sz. Sós
Máriától megkapta, édesanyja Surányi
Viktória (1921–2019), később Sós
Alajosné értesítőjét. Az iratot 1928.
december 17-én Geng Márton Vasúttanyai iskola tanítója állította ki.
A tanyai iskola felépítését követően 1927 őszén kezdte el működését.
Első tanítója Geng Márton rk. elemi
iskolai tanító, Túrterebes településen
1881-ben született. Oklevelét Kiskunfélegyházán 1901-ben szerezte. Az
első világháborúban harcolt az orosz, szerb, román és olasz fronton,
megsebesült, és hadnagyként 1918-ban leszerelték. Korában tanított
Fegyverneken, Nagykörűn, Jután, Tiszakürtön, Jászberényben, és innen került Jászfényszarura.
Felesége Csima Julianna. Három leány és hat fiúgyermekkel érkeztek
új állomáshelyükre.

Surányi Viktória (Surányi Sándor és Dóka Viktória gyermekeként)
a 1928/29-es tanévben kezdte el tanulmányait. Az I. osztályban félévkor évközi értesítőt adtak ki. Az év végi értesítőt 1929. június 15-én
állították ki, melyen Gusztin Mihály igazgató és Geng Márton tanító
aláírása szerepel. Jól olvasható JÁSZFÉNYSZARU NAGYKÖZSÉG
ROM. KATH. ELEMI * NÉPISKOLÁJÁNAK PECSÉTJE * középen
a település címerével. Az előmenetel jeles és kitűnő. A bizonyítvány további lapjain mind a hat elemi osztályt Surányi Viktória jeles és nagy
többségében kitűnő eredménnyel végezte. Érdekességképpen a hatodik elemiben a következő tantárgyak szerepeltek az értesítőben: magaviselete, szorgalma, hit- és erkölcstan, olvasás és olvasmánytárgyalás,
írás, fogalmazás, helyesírás és nyelvi magyarázat, számtan és mértan,
földrajz, történelem és alkotmánytan, polgári jogok és kötelességek,
természettan és vegytan, természetrajz, gazdaságtan és háztartástan,
egészségtan, rajzolás, éneklés, kézimunka-kézügyesség, testgyakorlás.
A hat elemi után még két évet a gazdasági népiskola általános gazdasági továbbképzőjét is dicséretes, kitűnő eredménnyel végezte el.
Sós Alajosné Surányi Viktória szép kort megélt, 98 évesen halt meg,
a családjáról gondoskodott, háztartásbeliként élte le életét. Idős korában is megtalálta az élet szépségét, értelmét egy kisebb település egész
könyvtárát kiolvasta, szinte haláláig naponta keresztrejtvényt fejtett.
Valószínű, ha negyven évvel később születik, képessége alapján további iskolákat, képesítéseket szerzett volna. Kép és szöveg: Tóth Tibor

Jász múltunk gyökereinek megismerését szolgáló új kötet
A Jász Múzeumért Alapítvány évente meglepi a Jászság múltja
iránt érdeklődő könyvbarátokat. Az elmúlt évben két könyvet is
kiadtak, az utóbbi bemutatójára február utolsó napján a Jász Múzeumban került sor. A kötetet Selmeczi László középiskolai történelemtanár, etnográfus és régész (a FÉBE Tiszteletbeli Egyesületi Tag kitüntető cím birtokosa) jegyezte. A „Jászok vagyunk, de
magyarok” – A négyszállási II. sz. jász temető. A jászok magyarrá
válása folyamatának régészeti bizonyítékai – fő és alcímeket viselte
a Jászsági Füzetek 55. kiadványa. Társkiadóként a Jász Múzeum is
jelzi a könyvet.
A szerző legújabb kötetének hátlapján olvasható: „fő kutatási területe
a Jászság és a Nagykunság anyagi és szellemi kultúrája. Legjelentősebb
régészeti ásatásai: a nagykunsági asszonyszállási és orgondaszentmiklósi
kun települések, a jászsági Négyszállás, Ágó és Kozmadamjánszállása
(Jászfényszaru – Kozma-part) középkori temetőinek feltárása. Hét önálló
kötete, több mint száz tanulmánya és ismeretterjesztő írása jelent meg
szakfolyóiratokban, különféle szakmai és múzeumi kiadványokban, valamint napi sajtóban.”
A rendezvényen a szép számban megjelenteket a háziasszony Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató köszöntötte. Dr. Selmeczi László
nyolcadik könyvét a jelenlévők figyelmébe egy fiatal kolléga, Gulyás
András Zoltán, a múzeum főmunkatársa, régész vállalta magára. A
mintegy 30 perces beajánlás a könyv fejezetei szerint emelte ki főbb
megállapításokat, érdekességeket. A vitatott jászok bejövetelének időpontját a régészeti leletek tükrében vizsgálta, illetve bizonyította a
szerző. A régészeti monográfia tanulmánykötetéről a szerző is szólt.
Először megosztotta a jelenlévőkkel, hogyan vezet az út választott hivatásához. Szegeden született, majd családjával Szolnokra került, itt
végezte általános és középiskolai tanulmányait. Az olthatatlan vágy
a régészet iránt a gimnáziumi tanár édesapja és annak barátai révén
ivódott belé. Másodikos gimnazistakén osztálytársai csak „révésznek”
hívták, mert annak jelentését jobban értették, mint a régészt. Édesapja
korai halála után nevelőapja Kaposvári Gyula (1916–1998) megyei
múzeumigazgató (1951–1977) lett, így a múlt megismerése iránti
vágy még erősebb lett.
A család orvosnak szánta, de régész lett. Így egész életében a hobbijának élhetett, azt csinálta, amit legjobban szeretett. Végiglapozva
a 290 oldalas, keménytáblás borítólappal ellátott könyvet, amelyben
fotók, stilizált rajzok sokasága (Szűcs Árpád munkája) a sírokban ta-

lált ruhát díszítő tárgyakat, a csontvázak elhelyezkedését ábrázolja. A
négyszállási II. számú temetőben
feltárt és könyvben szereplő 569
sír leírását is olvashatjuk. A sírokat
olyan részletességgel taglalja, hogy
mennyi a sírfenék mélysége, a sír
tájolása, a csontváz elhelyezkedése,
a talál tárgyak méret szerinti leírása (darabszáma, hossza, átmérője,
súlya). A könyv végén életképek a
négyszállási ásatásokról és újságcikkek másolata található. A kötetet
dr. Bathó Edit szerkesztette, anyanyelvi lektora Botkáné Sárközi
Ildikó. A könyvhöz készült kétoldalas angol, német és orosz nyelvű összefoglaló, főleg a nemzetközi
kutatók számára.
A szerkesztő és kiadó megköszönte a könyv megjelenésében segítők
munkáját, a hölgyeknek egy virágcsokorral, a férfiaknak egy üveg itallal. A jelenlévők kérdezhettek is a szerzőtől.
Selmeczi László a kérdésekre válaszolva elmondta, hogy amiről
írás nem található, az még létezhetett, sokszor ehhez ad bizonyítékot,
támpontot a régészet, illetve a feltárás során szerzett ismeretek, talált
tárgyak. Konkrétan a négyszállási ásatások sok mindenre választ adtak, ugyanakkor új, megoldandó kérdéseket vetnek fel. A tudomány
fejlődésével a fiatalabb nemzedék minden bizonnyal e kérdésekre is
megnyugtató, bizonyítható választ ad, így folyamatosan közelebb kerülünk őseink teljes körű megismeréséhez.
A rendezvény háziasszonya zárszavában megállapította, Selmeczi
László most bemutatott könyvét a jászok múltját kutatók etalonként
kezelhetik, mert a szerző megállapításai megkerülhetetlenek a további
következtetések, megállapítások szempontjából. Örül, hogy összefogással az eddig csak részpublikálásként közöltek teljességgel könyv
alakban megjelenhetett.
A kiadványra előfizetőket gyűjtöttek, aki lemaradt az előfizetésről,
és elolvasás után saját könyvpolcán is szívesen látná a kiadványt, az
3500 Ft-os áron a Városi Értéktárban (Szentcsalád tér 12.) megváKép és szöveg: Tóth Tibor
sárolhatja.
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A reformáció a Jászságban a 16-17. században I. rész

Dr. Selmeczi László előadását tartja. Fotó: Glonczi Rudolf
Januári lapszámunkban számoltunk be arról, hogy 2018. de
cember 15-én Helytörténeti konferencia megtartásával emlékezett
meg Jászfényszaru Város Önkormányzata és a FÉBE Kiss József
(1924–1989) általános iskolai tanár és helytörténeti kutató által
fél évszázada létrehozott Helytörténeti Gyűjteményről, ahogyan
akkoriban hívták a „Falumúzeum”-ról.
Dr. Selmeczi László történész, régész, a FÉBE Tiszteletbeli Egyesületi Tag cím birtokosa által A reformáció a Jászságban a 16-17.
században című a konferencián elhangzott előadásának első felét,
a következő lapszámban a második felét közöljük.
A latin eredetű reformáció szó jelentése a római katolikus kereszténységben az egyház vezetőinek, tagjainak, szervezetének, tanításának
megújulására-megújítására való törekvés, visszatérés a Szentírás szellemiségéhez, az Újszövetség előírásaihoz. A klasszikus értelemben vett
reformáció Martin Luther fellépésével kezdődött, aki 1517. október
31-én 95 tételben fejtette ki nézeteit, majd kidolgozta a reformáció
alapvető tanításait.
A reformáció szikráit már 1526 előtt behozták hazánkba Wittenbergből az írástudó világi értelmiség képviselői, a deákok és a kereskedők, azonban hazánk, benne a Jászság társadalmának széles rétegeit
az új vallás az ország politikai és területi szétszakadása és anarchiába
süllyedése, a törökök által okozott veszteségek miatti pánik és az új
gazdasági lehetőségek felismerésének pillanatában ragadta magával. A
reformáció a mohácsi vészt követő kezdeti évtizedekben leginkább a
mezővárosokban eresztett gyökeret. Tény, hogy a mezővárosok árutermelő parasztpolgárságának igencsak érdekében állt szembeszállni a
feudális anarchiával, hogy azt rend és biztonság váltsa fel. Luther (és
Melanchton) tanait alapul véve a reformátorok azt hirdették, hogy a
legnagyobb bajt, a török veszedelmet is a hatalmaskodó főurak és a
papok kapzsisága, az uralkodó osztály bűne hozta az országra.
Jászberény a 15. század közepére már vitathatatlanul központi szerephez jutott a Jászságban. Mezővárosi fejlődésével kiemelkedett a
többi jász település közül. Vezető szerepe nemcsak a gazdaságban,
hanem a Jászság adminisztratív irányításában és jogi képviseletében
is megnyilvánult. A 15. század közepén már állt plébániatemploma,
két évtized múltán (1472) pedig már ferencrendi temploma és hozzá
tartozó kolostora is volt. A mezőváros magisztrátusa iskolát is működtetett. Erre az időre már Jászberény társadalmában is megjelent és
önálló szerephez jutott a világi értelmiség, a deákság.
A kezdeti évtizedekben a reformáció tanainak elterjesztésében a
katolikus egyházat megújítani törekvő egynémely világi pap mellett
a szerzetesek, mégpedig a ferences rend szigorúbb, obszerváns ágának képviselői vettek részt. Lassan már fél évszázada ismert, hogy az
1514. évi magyar parasztháború és a hazai reformáció hátterében az
obszerváns ferencesek, a „cseri barátok” között kibontakozott ellenzéki
áramlat pregnánsan jelen volt. Obszerváns ferencesek szerepet játszottak a keresztes had szervezésében, sőt később a parasztháborúban is.
A parasztháború hadműveleti színterei közül Biharban, Bácsban és a
Szerémségben, valamint Tolnán és Ungban szerzetesek vezették a felkelőket. A ferences obszerváns mozgalom feloldhatatlan belső ellent-

mondása, hogy kezdettől fogva egyszerre irányult a katolikus egyház
spirituális (lelki, szellemi) megújítására és az egyház már alapjában
nem spirituális jellegű autoritásának megvédésére.
A középkor végi vallásosság útkeresése a Magyar Királyságra is jellemző volt. A nyugtalan, új utakat kereső szerzetesek a korabeli dokumentumokban hamis barátok, hamis keresztprédikátorok, aposztaták
(saját akaratukból a kolostort elhagyók) és kiközösítettek mellett az
obszerváns ferences kolostorokban is voltak ellenzéki irányultságúak.
Őket 1516-ban, egy évvel Luther fellépése előtt, arra kellett inteni,
hogy az apostoli Szentszék és az egyház gazdagsága ellen soha se prédikáljanak, a gyóntatók ne oldozzanak fel válogatás nélkül, sokszor saját
autoritásukat meghaladóan is, különféle rendű és méltóságú embereket, olyanokat is, akiket korábban az egyház kiközösített. Az 1530as évektől fogva a rendtartományi káptalanok határozataiban immár
megtalálható a „lutheri tévelygés” is.
A történeti kutatások mai állása szerint a 15. században a ferences
szerzetesek többsége már városi és mezővárosi polgárfi volt. Tanultságuk, a nép körében végzett pasztorizációs tevékenységük erősítette
bennük az ellenzéki áramlatok befogadására való hajlamot. Az első
reformátor nemzedék legkiemelkedőbb alakjai, pl. Dévai Bíró Mátyás, Szkárosi Horvát András, Sztárai Mihály, Kopácsi István, Siklósi
Mihály és mások, az obszerváns ferences szerzetesek közül kerültek
ki. Bár azt is hangsúlyoznunk kell, hogy a ferences rend testületileg
soha nem állt a reformáció mellé, paradox módon éppen a ferences
obszervancia volt, többek között Jászberényben is, a reformáció legharcosabb ellenfele. A ferencesek már a kései Árpádok uralkodása idején megjelentek hazánkban, és II. András korától részt vettek a kunok
és feltehetően a jászok térítésében is. Karácsonyi János azon megállapítása, mely szerint a jászokat a ferencesek térítették a keresztény hitre,
ma is elfogadott történetírásunkban. A jászok által megtérítőik számára hálából felépített, a Boldogságos Szűz tiszteletére felszentelt kolostortemplom és a hozzá tartozó rendház 1472-re készült el. IV. Sixtus
pápa még ebben az évben engedélyezte, hogy a rend a templomot és
rendházat birtokba vegye, de kikötötte, hogy a plébániatemplom jogai
semmiben sem sérülhetnek.
Amint az egész országot, így minden bizonnyal a jász főváros, az
egyetlen 15-16. századi jászsági mezőváros lakosságát vagy annak egy
nem jelentéktelen részét szintén áthatotta az újító törekvés, a reformvágy. Papok, szerzetesek, polgárok, szinte mindenki sürgette az újításokat anélkül, hogy a változtatásokat előidéző óhajai jelentőségéről,
azok következményeiről tájékozott lett volna, a katolikus egyházzal
véglegesen szakított volna. A Jászság településeit is a deákok ismertették meg a lutheri eszmékkel. Ugyanis ahhoz, hogy valaki „tiszta
Luther” legyen, tanult embernek, egyetemi tanulmányokat folytatottnak kellett lennie. A Jászberényről készült első török összeírásban hét
lakosról, három István, egy Gál, egy Mátí, egy György és egy Petre
nevűről tartották szükségesnek megjegyezni, hogy „diják”. Emellett
kora értelmiségéhez tartozhatott az árokszállási György és a jászkiséri
Peter „mestör” is.
Az általános közhangulatra jászsági adatok híján jó példa az a székesfehérvári eset, amelyet Szerémi György jegyzett fel „Magyarország
romlásáról” 1543 körül írott emlékiratában. „Azután a (török – SL)
császár megint ostromolta városukat, a nevezett Székesfehérvárt. Hogy
ezt látták a város magyar polgárai, nagyon megijedtek. Hogy kaptak
egy új lutherista prófétát, egy deákot, név szerint Lajost, ezek a polgárok mind eretnekek lettek, elszakadtak az apostoli széktől, elhajlottak az
igaz katolikus hittől. Ezek a latrok azt mondták az első cikkelyben, hogy
a szentséges pápának nincs semmi felhatalmazása feloldani a népet bűneitől; másodszor, hogy az oltári szentség bálvány, a harmadik cikkely,
hogy Boldogságos Szűz olyan közönséges asszony, mint az ő saját anyjuk;
a negyedik cikkely, hogy a böjt nincs parancsolva az evangéliumban; az
ötödik cikkely, hogy a szent alamizsna semmit sem használ a lélek elköltözése után; és azonfelül, hogy az egyházi rendnek semmi jogosultsága
sincs; és így tovább; hogy a hitetlenség miatt jött az isten haragja azokra a
városokra az apostol szerint.”
Bár adataink nincsenek, mégis valószínű, hogy az 1540-es évekre,
Egerhez és Gyöngyöshöz hasonlóan, Jászberényben is rohamosan ter(folytatás a 21. oldalon)
jedhettek az új tanok.
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A reformáció a Jászságban a 16-17. században I. rész
(folytatás a 20. oldalról)
A helyi református hagyomány úgy tudja, hogy 1541-ben Jászberényben járt a „magyar Luther”, Dévai Bíró Mátyás. Pintér Jenő, aki a
jászberényi városi levéltárban őrzött kiváltságleveleket, melyeket Illésy
János fordított magyar nyelvre, közkinccsé tette, úgy tudta, bár forrásait nem ismerjük:
„Protestáns prédikátorok jöttek a városba s a nép nagyobb részét átvezették a maguk vallására. A katholikus plébános maga is áttért, s a ferences
kolostor atyái csak nagy erőfeszítéssel tudták a megmaradt híveket együtt
tartani… vallási villongás tüze lobogott a városban.” Tény, hogy 1546ban már az egyik városrészt, a Péntek utca mahallét, Magyar városnak
nevezték, s ebben a szerkezetben a magyar jelző bizonyosan protestáns
jelentéssel bír.
Jászberény (és a többi, a Jászsághoz tartozó település is) a királyi
városokhoz hasonlóan maga választhatta plébánosát, a püspöknek
csupán megerősítési joga volt. A városi tanácsok, ezt a jogukat gyakorolván, hogy tudniillik kit választanak papjuknak, ugyanolyan hitterjesztési hatalmat gyakoroltak polgáraik felett, mint a nagybirtokosok
jobbágyaik tekintetében. A jászberényi magisztrátus az 1540-es évekre
végletesen megosztottá vált. A katolikusok és a reformátusok közötti
felekezeti harc eredményeként a jász főváros két önálló törvényhatósággal rendelkező részre szakadt. Az összlakosság kétharmada tartozott
a katolikus Jászvároshoz, amely továbbra is gyakorolta a széki hatósági
jogokat, képviselte a jászokat egyetemlegesen. A fennmaradó egyharmad, a lakosság vagyonosabb része alkotta a protestáns Magyarvárost,
amely 1560-ban már bizonyosan hiteles helyként is funkcionált és
önálló pecsétet is vésetett. Jászberény két részre szakítottsága egészen
1595-ig fennmaradt.
Kezdetben a protestánsok a katolikusokkal közösen használták a
jászberényi plébániatemplomot, melynek mai utóda a Nagyboldogasszony-főtemplom, s azt is elérték, hogy a budai pasa a beginák
Szent Klára tiszteletére épült kápolnáját nekik adja át. (A beginák
Szent Ferenc harmadrendjének apácái, akiket a latin nyelvű források
monialisnak neveztek. A beginák azonban nem voltak a szó igazi értelmében vett apácák, bár a tisztaságra és az engedelmességre magánfogadalmat tettek. Vagyonukat megtarthatták.
A világtól visszavonulva egy közös házban szabott napirend szerinti
imádsággal és közös munkával töltötték életük hátra lévő részét.) Verancsics Antal egri püspök 1560-ban arról tájékoztatta I. Ferdinándot,
hogy a városban nagy a viszály, mert a protestánsok, bár megkapták a
beginák kápolnáját, azzal nem elégedtek meg, és a plébániatemplom
felét is „erővel” megtartották maguknak. A templom másik fele ugyan
a katolikusoké maradt, de a reformátorok azt a részt is „naponkénti
szitkozódásaikkal és csúf méltatlankodásaikkal” igyekeztek tőlük elzár-

ni. Verancsics természetesen azt javasolta Ferdinánd királynak, hogy a
főegyházat teljes egészében adja vissza a katolikusoknak.
A katolikusok és a reformátusok közötti viszály 1560-ra annyira elfajult, hogy az új hit képviselői háromszor is megkísérelték a jászberényi
ferences rendház felgyújtását, míg negyedszerre törekvéseik sikerrel
jártak. A rendház leégett, de a barátok temploma épségben maradt.
Amint arról Verancsics leveleiből értesülhettünk, a püspök a hozzá eljutott hírek alapján (a protestánsok már korábban is tervezték a ferences kolostor felgyújtását, midőn a zárda égett „örömükben ujjongtak,…
a szerzeteseket szidalmakkal, s a mise-szolgáltatást, oltárokat, s isteni tiszteletet szentségtelen szavakkal illették”, majd értesülve a zárda leégéséről,
cselekedett. Jászberényből katolikus és református vallású tekintélyes
polgárokat rendelt magához bíráikkal együtt, s Bornemisza Gergely
prépost, királyi biztos részvételével vizsgálatot kezdett, melynek eredményeként Mathws Ferencet, atyját Mathws Balázst, valamint Péter
deákot, „néptribunt”, aki előkelő polgár, és a protestáns vallásnak legbuzgóbb támasza, börtönbe vetette. Mathws Ferencet, aki ténylegesen
gyújtogatott, a vizsgálat során halálra kínoztatta. Verancsics 1561. június 4-én azt írta I. Ferdinándnak, hogy a jászberényiek nagyon félnek
az ítélettől, s már ajánlatot tettek, hogy vagy felépítik a leégett épületeket, vagy pénzben kárpótolják a ferenceseket. A püspök azonban
a királyi rendelkezésig nem akart lemondani az ítélethozatalról, mert
így remélte visszatéríteni a jászberényi protestánsokat a katolikus hitre.
Hogy a későbbiekben pontosan mi történt, nem tudjuk. A ferences
kolostor újra felépült, mígnem a törökök 1577-ben el nem foglalták,
hogy 1578-ra palánkvárrá alakítsák át.
Itt szeretnénk megjegyezni, hogy bár hazánkban csak az 1681. évi
soproni országgyűlés törvényesítette a cuius regio, eius religio – akié
a föld azé a vallás is – elvet, amely a németországi protestantizmus
küzdelmeiben alakult ki, s amelyet még 1555-ben az augsburgi vallásbéke iktatott törvénybe, mégis azt kell látnunk, hogy a reformáció
terjedésében Magyarországon is nagy szerepet játszott, hogy a földbirtokosok a hitújításhoz hogyan viszonyultak. Pl. a reformáció viszonylag korai jászsági megjelenésében nem elhanyagolható szerepet
játszottak az egri várnagyok, mint pl. Perényi Péter, a protestáns Dobó
István és Zay Ferenc vonzalma a hitújításhoz és befolyása a protestantizmus elterjedésében. Mint ahogyan a reformátorok elleni határozott
fellépés többek között a katolikus Verancsics Antal nevével fonódott
össze, akit 1557-ben neveztek ki egri püspöknek. Verancsics Egerből
való távozása után az új várkapitány Mágocsy Gáspár is azt az utasítást
kapta, hogy „se Eger városában, se az ezzel szomszéd, valamint az egész
Eger völgy faluiban eretnek papokat, és iskolatanítókat tartani, a men�nyire csak lehet, ne engedjen”.
Folytatás a következő lapszámban: Tóth Tibor

Redemptio, a jász és kun települések honismereti lapja!
A Redemptio, a jász és kun települések honismereti lapjának negyedszázados jubileumát az elmúlt év november 21-én a kiadó, a szerkesztőség méltóképpen ünnepelte meg.
A lap megjelentetését az elmúlt 25 évben a Jász Múzeumért Alapítvány vállalta fel Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója, a
FÉBE Tiszteletbeli tagja kitüntető cím birtokosa, a Redemptio lap alapítója és felelős szerkesztője áldozatos tevékenységének köszönhetően.
A negyedszázad alatt az újság megjelenésében és tartalmában jelentősen fejlődött. 2006-tól 24 oldalon, jelenleg 28 vagy ettől is több
oldalon színes kiadásban kéthavonként 1000 példányban jelenik meg.
A 2019. évi kiadáshoz, a rendszeres megjelenéshez az előfizetők és
az újságot megvásárlók 500 Ft-tal példányonként járulhatnak hozzá.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete megalakulásától felkarolta, bonyolítja az újság Jászfényszarun a lakosság és az elszármazottak körében való terjesztését. Havi 30 példány értékesítését végzi.
A XXVI. évfolyam 1. szám 2019. februári 32 oldalas számából
egy kis ízelítő: Emlékezés régi jászberényi tanárokra Barla Kálmán
(1857–1915); Emlékezés kőhalmi Horváth Péterre 1756–1829), a
Jászkunság első történetírójára; Emlékkonferencia Dr. Dienes Erzsébet (1934–2018) tanárnőről; Betlehemi Jászolkiállítás Lajosmizsén;

JÁSZ-KUN TÖRTÉNELMI ARCKÉPCSARNOK Fajszi Károly (1911–
2004) eszperantista, könyvgyűjtő, bibliográfus; Beszélgetés a százéves Sugárné
Koncsek Aranka helytörténésszel, Búcsú Dr. Gulyás Éva (1946–2019) néprajzkutatótól; Két jászfényszarui cikk is
olvasható az újságban: Helytörténeti
konferencia Jászfényszarun; Fél évszázada nyílt meg a Jászfényszarui „Falumúzeum”.
Kérjük a jász-kun múltunk és jelenünket figyelemmel kísérő tagjainkat, érdeklődőket, hogy a 3000 Ft/év
összegért a FÉBE-nél fizessenek elő
az újságra. Egy-egy lapszámot 500 forintért megvásárolhatnak
Hangosiné Réz Máriánál a 3A Takarékszövetkezet helyi kirendeltségén, vagy Városi Értéktárban a Szentcsalád tér 12. szám alatt
Tóth Tibornál. Az elszármazottaknak igény esetén postán juttatjuk el a lapot.
Kép és szöveg: Tóth Tibor
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Emlékezés

FARKAS ATTILA

halálának 10. évfordulójára.
„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet.
Őrizzük, óvjuk emlékedet.”
Szerető családja
Emlékezés

RAJNA PÉTERNÉ
NAGY PIROSKA

halálának 7. évfordulójára.
„Az emléked szívünkben él, míg élünk.
Téged soha el nem feledünk.”
Szerető férje, két gyermeke, nővére
Emlékezés

DOBÁK JÁNOS
3 éve elhunyt és

DOBÁK JÁNOSNÉ
CSERHÁTI EMÍLIA

1 éve elhunyt szeretteinkre.
„Pihen a két szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Mi fájó szívvel csak egyet tehetünk,
Míg élünk, rájuk emlékezünk.”
A szerető család
Emlékezés

FEHÉRNÉ LUKÁCS VALÉRIA

halálának 3. évfordulójára.
„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget.
Csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet.
Bennünk él egy arc és a végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha, de soha senki el nem vehet.
Hiányodat feldolgozni nem lehet,
Csak próbálkozunk élni nélküled.”
Szerető családod és négy kicsi fiúunokád
Emlékezés

ÉZSIÁS JÓZSEF

halálának 2. évfordulójára.
„Két éve már, hogy közülünk elmentél,
Egy szót sem szólva más világba költöztél.
Fáj szívünknek csendes távozásod,
De míg élünk őrizzük az álmod.”
Szerető családja
Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, szomszédoknak,
barátoknak, a nyugdíjas klub tagjainak, régi osztálytársaknak
és mindenkinek, akik feleségem, édesanyánk, nagymamánk,

KISS JÓZSEFNÉ
CZECZULICS MARGIT
temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
részvétükkel fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
„Ő már ott van, ahol nincs fájdalom,
Csak örök béke és nyugalom.”

„Ha emlegettek, köztetek leszek.
De fáj, ha látom könnyetek.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
Mert én már Istennél vagyok.”
Köszönjük mindazoknak, akik

Kovács Lászlóné
Nagy Ilona

temetésén részt vettek, együttérzésükkel fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Emlékezés

HARNOS LÁSZLÓNÉ
PETŐ MAGDOLNA

ÖZV.

halálának 1. évfordulójára.
„Szívünkben emléked nem pótolja semmi,
Míg a Földön élünk, nem fogunk feledni.”
Szerető családod

Anyakönyvi hírek – FEBRUÁR
SZÜLETett: Illés Linett (Illés Diána), Radics Gyula Benett (Banya Tímea).
Házasságkötés nem volt.
ELHUNYTAK: Basa László (89), Dobák László (65), Gódor Józsefné Zsólyomi Mária (75), Hornyák Józsefné Burján Erzsébet (79),
Kolozs Lászlóné Rózsafalvi Ilona (77), Mezei Kálmánné Farkas Anna
(70).

Az adatok tájékoztató jellegűek.

MADÁRLESEN A JÁSZSÁGBAN
Fotókiállítás
A népfőiskolai társaság csoportos természetfotó kiállítást szervez. Megnyitóra 2019. év 18. hetében (április végén, május elején)
kerül sor a Szent Erzsébet Közösségi Házban, a pontos időpont egyeztetés alatt.
A felkért kiállítók: Ács Dávid (Jászfényszaru), Danis János – Duflex
Fotográfiai Stúdió (Gödöllő) művészeti vezetője, Pető István – a
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Fotóműhelyének s a kiállításnak szervezője (Jászfényszaru), Szűcs László – Foto Natura Természetfotósok Egyesületének elnökhelyettese és Varga József - Mr. Bene
Madártani Szabadidő Központ (Jászapáti).
A kiállításra a Korhatártalan Akadémia – Bedekovich hagyományok és innováció Jászfényszarun és térségében című GINOP3.3.3-17-2017-00104 azonosító számú projekt Digit modul keretében és Jászfényszaru Város Önkormányzata támogatásával kerül sor.
Kovács Béla
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

MAZSOLA ÉS TÁDÉ
A zenés bábjátékot előadja
a budapesti Ametist Bábszínház.
Időpont: 2019. április 28.
(vasárnap) 10:30 óra
Helyszín: Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár
5126 Jászfényszaru, Szent István út 1.
Jegyár: egységesen (1-99 éves korig): 1400 Ft
Jegyelővétel a művelődési házban. Online jegyek a Tixa.hu oldalán:
https://tixa.hu/Mazsola_Jaszfenyszaru_20190428
További információ, jegyrendelés: +36-20/551-3416
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Fedó Optika

Jászfényszaru, Szent István út 10. · Tel.: 70/224-4179
Ingyenes szemvizsgálat minden szerdán 10 órától
(komplett szemüvegkészítés esetén).

Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.

Starlite

Áprilisi akciónk

Keretek: -30% kedv.
Fényre sötétedő lencsék: -30% kedv.
Multifokális lencsék: -30% kedv.
Dioptriás napsz.-lencsék: -20% kedv.

HÚSVÉTI AKCIÓNK FÉRFIAKNAK
Április 17-én (szerdán)
szemvizsgálatra jelentkező férfiak
-40% kedvezményt kapnak a szemüveg árából.

Tisztelt Páciensek!

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
Jászfényszarun, a Központi Orvosi Rendelőben
(5126 Jászfényszaru, Deák tér 1.)
ultrahang magánrendelés
indul.

·
·
·
·
·

A magánrendelés keretében elérhetőek
az alábbi vizsgálatok:
hasi- és kismedencei szervek vizsgálata,
pajzsmirigy- és nyaki ultrahangvizsgálat,
ízületek ultrahangos vizsgálata,
lágyrészek ultrahang vizsgálata,
felső és alsó végtagi erek, illetve nyaki erek
teljeskörű ultrahang diagnosztikája.

A vizsgálathoz előzetes bejelentkezés szükséges,
mely az alábbi telefonszámon lehetséges:

06-70/627-1512
A vizsgálatokat végzi:
Dr. Korbély László radiológus szakorvos.

Torna mindenkinek!
Minden kedden 16-17 óráig ingyenes általános átmozgató tornában vehetnek részt az érdeklődők a
jászfényszarui Nagyiskola tornatermében Szórád Nikolett szakképzett
gyógytornász irányításával.
Fáradékonyabbak is elkezdhetik!

Hálámat szeretném kifejezni azok felé,
akik Édesanyám sírhelyének készítése folyamán
a kivitelezési munkában részt vettek,
és feladatukat a maximális elvárható szinten teljesítették.
Külön köszönet a helyi Tüzépnek azért,
hogy nyitvatartási időn túl is készséggel rendelkezésünkre álltak.
Köszönettel: Kiss Tamás
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Áprilisi programajánló
1.
12:45 Harmonika duó – ifjúsági hangverseny
		 a művelődési házban
2.
12:00 A dicsőséges tavaszi hadjárat
		 csatajelenetének bemutatása Boldogon
13:30 Élettér-Kép gyermekrajz és természetfotó
2.
		 pályázat díjátadás a Szent Erzsébet Közösségi Házban
2.
15:00 Díszszemle, aszfaltrajzverseny Jászfényszaru főterén
5.
18:00 Aranyfonál – Müller Péter előadása
		 a művelődési házban
7. 		 Béke Horgászegyesület környezetvédelmi napja
13. 13:00 „Jászkunsági gyerek vagyok”
		 megyei vetélkedő döntője a művelődési házban
15. 14:00 Költészet napi iskolai szavalóverseny
17. 17:00 Nagy Katalin festőművész kiállításának megnyitója
		 a Kaszinó Galériában
21. 10:00 Béke Horgászegyesület tisztújító,
		 zárszámadó közgyűlése a művelődési házban
27. 16:00 Francia nap – tematikus családi nap a könyvtárban
28. 10:30 Mazsola és Tádé – Ametiszt Bábszínház műsora
		 a művelődési házban
Időszaki kiállítások
· Azután – Nagy Katalin Matild grafikusművész kiállítása
a Régi Kaszinó étteremben
· Fekete-fehér – A rejtőzködő világ – Kollár Zsolt fotói a műv. házban
· Bedekovich-térképek nyomában – BLNT kiállítása
a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Ilyen volt – ilyen lett – fotók a 25 éves város történetéből a Városházán
· Jászok-Hagyományok-Huszárok – válogatás Pető István fotóiból
a Városházán
Állandó kiállítások
· Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház)
· Penczner Pál képzőművész képei a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Időszalag – Sisa József tűzzománca a Városháza dísztermében
· Zilahy Szobrász Műterem (Somogyi Béla út 6.)
Bővebb információ
a www. jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu honlapokon és a Facebookon.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Adj vért, életet menthetsz!

Február 18-án délután tartottuk ez év első véradónapját, mely igen
jól sikerült. Két véradónk még a felnőtt gyerekeit is hozta vért adni.
Igazi segítés és önkéntesség. Nagyon fontos, hogy néha megálljunk
egy kicsit, és elgondolkodjunk azon, hogy vajon kinek is köszönhetik
súlyos műtétre váró emberek azt, hogy életüket tovább élhetik majd.
Ők a véradók: adnak, és győztes aki adni tud. Köszönjük önzetlen
segítségüket. Kedves Embertársaink! Csatlakozzanak minél többen a
véradók táborához! Hiszen soha sem tudhatjuk, hogy mikor kinek kell
efféle segítés. Megszívlelendő gondolattal zárom köszönetemet.
„A virág illata nem szállhat a széllel szemben, még a szantálfáé, az
olianderé vagy a jázminé sem. De a jótett ereje a széllel szemben is eljut
a világ végéig.”
Kővágó Jánosné
Városi Vöröskereszt titkára
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