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A Cigányzenész emlékmű avatásán
Az esős időjárás ellenére nagyszerű élmény-

ben részesülhettek azok, akik 2013. május 
17-én, pénteken a Szent József téri Szabad-
időpark mellett felállított Cigányzenész em-
lékmű avatásán részt vettek. A rendezvény 
színvonalát emelte, hogy az eseményt jelen-
létével megtisztelte Mága Zoltán világhírű 
hegedűművész. A rendezvénynek számos 
szívmelengető pillanata volt. Miután a mű-
sorvezetők, Mezei Zsoltné és Matányiné Far-
kas Julianna köszöntötték a megjelent ven-
dégeket, a legidősebb jászfényszarui zenészt, 
Rácz Adolfot hallhattuk tárogatón játszani, 
majd dr. Katona Szabolccsal együtt tárogató 
és trombita duettet adtak elő. Ezután Farkas 
Lajos, a Jászfényszarui Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke saját versét mondta el. Győ-
riné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony 
megnyitója után Pócs János országgyűlési 
képviselő és Kocsis Péter Csaba kisebbségku-
tató és esélyegyenlőségi szakértő köszöntöt-
ték az egybegyűlteket méltatva az országban 
elsőként a cigányzenészek előtti tisztelgésként 
felállított emlékmű ötletét, megvalósítását, a 
városban érezhető összefogást. A jelenlévők 
tapssal üdvözölték Mága Zoltán megható és 
köszönő szavait.

Az elhunyt jászfényszarui cigányzenészekre 
emlékezve a fiatalabb zenészek közül Farkas 
Gergő, Farkas Pál, Tóth Julianna, Horváth 
Levente, Suki Elemér, Bodnár Johanna, 
Farkas Zsolt, Gólya Márton, Fekete Imre, 
Szénási Gábor és az idősebb zenész generáció 
tagjai közül Zsiga István, Farkas Gyula, Far-
kas Gyula, Mezei Kálmán, Farkas Tibor, Far-
kas Zsolt és Farkas Pál megindító játékát hal-
lottuk, mely sokak szemébe csalt könnyeket.

A Szabó Imrefia Béla szobrászművész és Tó-
ásó Tibor kőszobrász által megalkotott em-
lékművet a két művész mellett Győriné dr. 
Czeglédi Márta polgármester asszony, Mága 
Zoltán hegedűművész és a jászfényszarui ci-
gányzenészek képviseletében Farkas Gyula 
leplezte le. Miután Kiss Gábor címzetes espe-
res, plébános úr megáldotta az emlékművet, 
Radics Flórián kutatásai alapján az elhunyt 
és ma is élő cigányzenészek névsorát olvasta 
fel ragadványneveikkel és születési idejükkel 
együtt Radics Ivett és Farkas Franciska. Az 
avatás után az emlékezés virágait helyezték el 
az emlékmű talapzatán.

A műsor után a római katolikus templom-
ba invitálták a közönséget, ahol Mága Zoltán 
hegedűművész nagy sikert aratva lenyűgöző, 
kétórás koncertet adott. Tehetségét ámulattal 
csodálhattuk. A nagyszerű koncert keretében 
Farkas Gyula és Zsiga István prímások abban 
az örömben és megtiszteltetésben részesül-
hettek, hogy együtt muzsikálhattak a játé-
kával a világot meghódító, számos egyéb díj 
mellett Prima Primissima díjjal kitüntetett 
művésszel. Szabó-Fábián Katalin

EmlékEzzünk
Együtt!

Jászfényszaru Város Önkormányzata
a Trianoni békeszerződés

évfordulóján,

június 4-én 19 órakor
megemlékezésre vár mindenkit

a 32-es út melletti körforgalomnál 
tavaly felavatott emlékműnél. A nagyszerű koncert egy pillanata a fényszarui 

templomban. Fotó: Menyhárt Éva

Mága Zoltán, Farkas Gyula és Győriné dr. Czeglédi Márta leleplezik az emlékművet
Fotó: Pál Alíz
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Mit rejt a ládafia? X.

A Mi Újság Fényszarun? IV. évfolyam 5-ik 
száma gazdag tartalommal jelent meg. A cím-
oldalon Hol tart a telefon? című írásból már 
látszott az alagút vége, hogy nem soká a kurb-
lis telefont egy sokkal modernebb és minden-
ki számára elérhető telefonszolgáltatás váltja 
föl településünkön, erről nyilatkozott Papp 
Zoltán ügyvezető igazgató.

Szakaliné Hesz Katalin a 3-ik oldalon Vajó 
margit tanítónővel készített riportot, aki 31 
évvel ezelőtt kezdett el tanítani a kastély-
iskolában (Papp kastély). 

zsámboki János fényszarui kovácsmes-
terrel „Csak pislákol az ősi mesterség tüze” 
címmel Szabó László készített riportot. 

A gyermeknap alkalmából az 5. a. osztály 
írt „Az álom iskola”-ról. Idézet az álmokból 
„Az álom iskolában mindenhol nagy a tisz-
taság, amire ügyelnek a gyerekek. Ők gon-
dozzák a parkot, az ott élő állatokat, a vadas-
kertet, és az óriási akváriumot is. A tanulás 
könnyen megy, mert keveset tanulnak, de azt 
nagyon tudják. A hagyományos órák mellett 
van még táncóra, úszásóra, játékóra, illemóra, 
kézimunkaóra, meg sokféle idegen nyelvok-
tatás. Az óriási gépműhelyben a fiúk összesze-
relést, és szétszerelést gyakorolnak. A tanítás 
9-10 órakor kezdődik, 55 percesek az órák, a 
szünetek pedig 20 percesek. Felejthető az 1-es 
osztályzat, és 1-10-ig kaphatók a jegyek…” 

Április 24-én Jászapátiban hagyományte-
remtő céllal rendezték meg a Jászság Páva-
köreinek első találkozóját. A 10 település 
között a Jászfényszarui Pávakör is ott volt. 
A rendezvényen részt vett Budai Ilona nép-
dalénekes is, aki vallotta „Ha egy nép elfelejt 
énekelni, nem biztos, hogy lesz jövője.” A da-
los találkozóról Tanczikó Imréné tudósított. 

Virág István biológia-földrajz tanár tapasz-
talatait osztotta meg az olvasókkal a Föld 
napja (április 22.) alkalmából Karcagon „Al-
föld-program” címmel rendezett konferenci-
án hallottakról. 

A sportrovatba olvashattuk, hogy 10-ik 
alkalommal rendezték meg Budapesten az 
IBUSZ maratoni utódja, a Mars maratoni fu-
tóversenyt. A maratoni távon maróti István 
városunk sportolója is indult, ez volt a 21-
ik maratoni futóversenye, amikor 3 óra 44 
perccel, nagyszerű idővel teljesítette a távot. 

Szemelgetett: Tóth Tibor

Az úgynevezett Válykos-tó helyén meg-
épített szabadidőpark és játszótér 2012-ben 
készült el, pályázati illetve önkormányzati 
beruházásból. A cigányzenészek emlékműve 
2013. 05. 17-én önkormányzati beruházás-
ból készült. Ezek megvalósításában, a kör-
nyék megváltoztatásában nagy és fáradhatat-
lan munkája teljes hozzáadásával, akadályt 
nem ismerve dolgozott Győriné Dr. Czeglédi 
Márta polgármester asszony. Ezek a tervek 
évtizedes álmokat ölelnek fel, melynek meg-
valósítása olykor küzdelmes, nagy tetteket 
követelt.

A telepen, illetve a környéken élők életkö-
rülményei megváltoztatása fontos szerepet 
játszott a megvalósításban. Ezen a részen – az 
Alvégen – elkészült az utak, járdák, villanyhá-
lózat felújítása, a gáz, víz, szennyvíz csatorna 
kiépítése, illetve a rendszeres szemétszállítás, 
ami évtizedes lemaradást hozott be. Igaz, 
nem teljes az öröm, a nehéz gazdasági helyzet 
és a nagyfokú munkanélküliség miatt szegé-
nyek az emberek, de nagy lépés volt a környe-
zet megváltoztatása és némi örömöt kaptak 
az itt élők: Remény a jövőben!

Köszönet mindazoknak, akik részt vettek a 
munkálatokban a pályázatíróktól a kivitele-
zőkön át az összes munkásnak, és mindenki-
nek, aki bármilyen módon segítette a megva-
lósítást. Köszönjük a lakosok nevében!

A Cigányzenész emlékmű talapzatában 
elhelyezett időkapszula tartalmazza:

Jászfényszaru címerének képét és a város 
térképét – Győriné dr. Czeglédi Márta pol-
gármester üzenetét a jövő generációjának 
– Radics Flóriánnak a város lakosságához 
intézett levelét – A Szent József Szabadidő-
park fotóját, látványtervét, vázrajzát, és az 
átadáskor átvágott nemzeti színű szalag egy 
darabját, valamint az 1910-es képfelvételt – 
A Cigányzenész emlékmű látványtervét és 
a talapzaton található idézet szövegét – Az 
Alvég-újtelep vázrajzát, dokumentációt a 
szabadidőparkban lebontott lakóépületekről 
és azok lakóinak felsorolását – Másolatot egy 
6 tagú jászfényszarui cigányzenekar fényké-
péről az 1940-es évekből, valamint Radics 
Árpád és id. Farkas Gyula közös, helyi 15 
fős zenekarát ábrázoló fényképről az 1950-
es évekből. – Az 1945 előtti és 1955 utáni 
helyi élőzenés szórakozóhelyek listáját a tulaj-
donosok megnevezésével – Az élő és elhunyt 
jászfényszarui cigányzenészek névsorát 1843-
ig visszamenőleg – Litkai Antalnak, városunk 
néhai prépostjának 1995-ben kelt levelét az 
egyházi anyakönyvben 1721-ben, első ízben 
említett, Jászfényszarun keresztelt cigány hí-
vőről – Az 1985 és 2013 között beköltözött 
cigánycsaládok családneveit és statisztikai 
adatokat a Jászfényszarun élő cigány lakos-
ságról 2004-ből, 2006-ból és 2013-ból – 6 
db pénzérmét 5 Ft-tól 200 Ft-ig.

Üzenet a jövőnek! Isten áldását kérem rá-
tok! Erőt, egészséget, békét, boldogságot! 
Hiszen ez a nép is megérdemelné a nyugodt, 
békés életet a sok évszázad után. Tartsatok 
össze és szeressétek egymást.

„Tanuljatok, hogy taníthassatok!” 
Tisztelettel: Radics Flórián, bizottsági tag

A bemutatott kép 1927. április 27-én 
készült a Fiúiskola (ma sárga iskola, vagy 
kisiskola) belső udvarában (ma színházte-

rem). A fotón 81 elsőáldozó kislány látható 
fehér színű egyszerű elsőáldozó ruhában. 
A kép bal oldalán egy kalapos hölgy (va-

lószínűleg tanítónő), mögötte pedig egy 
asszony a lányával is feltűnik. A felvétel 
jobb felső sarkában szintén egy fejkendős 
asszony, négy lány, valamint egy kalapos 
kisfiú is látható. 

A felvételt Kecskés Sándorné Sándor Ka-
rola bocsátotta rendelkezésünkre. Köszön-
jük szívességét!

 A képhez kapcsolódik, hogy idén 18 el-
sőáldozó lesz az egyházközségben. A törvé-
nyi változás miatt a 2013-as őszi tanévtől 
az első osztályosok szüleinek választania 
kellett a kötelező etika, illetve a hit és er-
kölcstan órák között.

Örvendetes, hogy a gyermekek több 
mint fele, azaz 30 fő szeptembertől a hit és 
erkölcstan órára fog járni.

Farkas Kristóf Vince

Húsz éve város 
Jászfényszaru

szemelvények
Hónapról Hónapra

máJáJá us

Évtizedes álmok 
valósultak meg

(elhangzott a CigányzenÉsz 
emlékmű avatásán)
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület áprilisban és május-

ban is többször tartott munkaterv szerint 
és soron kívül képviselő testületi ülést, 
melyek során több rendeletet alkotott, és 
számos határozatot hozott. néhány közér-
deklődésre számot tartó fontosabb döntést 
az újság hasábjain is szeretnénk megoszta-
ni az érdeklődő olvasókkal. 

2013. április 17.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság dönté-

seihez kapcsolódó előterjesztések keretében 
döntöttek a StARtmUnkA kistérségi 
mintaprogram keretében 2013-ban meg-
valósuló „Erdőművelés és kertészeti mun-
ka Jászfényszarun” című és „Bel- és csa-
padékvíz elvezető rendszer karbantartása 
Jászfényszarun” című program megvaló-
sításához szükséges beszerzésekhez nyertes 
ajánlattevők kiválasztásáról, mely szerint:

· a munkaruha és védőfelszerelés
 beszerzésére:

 Rusainé Tóth Terézia egyéni vállalkozót 
1.744.091 Ft bruttó összeggel,

· az öntözőrendszer beszerzésére:
 Aquarex ’96 Kft.-t
 2.698.750 Ft bruttó összeggel,

· a gépek, eszközök, műtrágya, növény-
védő szer, vetőmag beszerzésére:
 Rusainé Tóth Terézia egyéni vállalkozót 

7.836.962 Ft bruttó összeggel,
· 20.000 darab palánta és vetőmag be-

szerzésére
 Fejes Norbert egyéni vállalkozót 
 515.198 Ft bruttó összeggel,

· talajmunka (szántás, szántáselmunká-
lás, magágy-előkészítés, műtrágyázás, 
tárcsázás) elvégzésére:
 Rózsa László egyéni vállalkozót
 385.575 Ft bruttó összeggel

jelölte ki nyertesnek.

Meghatározták, hogy az ÉAOP-5.1.1/A-
09-2f-2011-0002 azonosító számú, „Szo-
ciális városrehabilitáció és lakossági in-

tegráció Jászfényszaru fejlődéséért” című 
projekt keretében elkészítendő „Emléktáb-
la” kivitelezéséhez mely vállalkozásoktól 
kérjenek ajánlatot. Továbbá ezen az ülésen 
döntöttek ugyanezen projekt keretében kiala-
kított emlékparkban felállítandó Cigányze-
nész emlékmű elkészítésének forrás bizto-
sításáról is, mely alapján 3.508.000 Ft-ot, 
azaz hárommillió-ötszáznyolcezer forintot 
különítettek el erre a célra a Jászfényszaru 
Város Önkormányzata 2013. évi költségve-
téséből.

A Képviselő-testület döntött arról, hogy az 
önálló sportcsarnok kiviteli tervezésével az 
ABC group kft. gazdasági társaságot bíz-
za meg nettó 6.000.000 forint megbízási 
díj ellenében. A Képviselő-testület a szolgál-
tatás ellenértékét az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésében biztosítja, illetve felhatal-
mazta a polgármestert a megbízási szerződés 
megkötésére.

A képviselők a korábbi megbízásukat ki-
egészítve – az egységes arculat érdekében 
– a városháza belsőépítészeti tervezésével is 
megbízott lak-Hatás Stúdió Bt. jászberé-
nyi gazdasági társaságot bízták meg a régi 
kaszinó belsőépítészeti tervezésével bruttó 
1.425.795 forint megbízási díj ellenében.

Kijelölték, hogy a Jászfényszaru Búzavirág 
u. 1., Dózsa gy. u. 13., Szentcsalád tér 1., 
Szentcsalád tér 16. és Szentcsalád tér 16/A. 
szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú 
épületek bontásához gépi munka (rakodó és 
szállító jármű) igénybevételére mely vállalko-
zóktól kérjenek ajánlatot.

Az önkormányzat az általa létrehozott, 
fenntartásban álló Petőfi Sándor műve-
lődési Ház és könyvtár (székhely: 5126 
Jászfényszaru, Fürst Sándor út 1.) részére 
korábban kiadott Alapító Okiratot mó-
dosította, mely a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglaltan a Magyar Államkincstár 
általi törzskönyvi rögzítéssel lép hatályba.

Jászfényszaru Város Önkormányzata a bel- 
és csapadékvíz elvezető, valamint árvízvé-
delmi rendszer felújítása, fejlesztése érde-
kében döntött arról, hogy az önkormányzat 
részt vesz a Hatvan, Jászfényszaru, Bol-
dog, Heréd és nagykökényes települések 
együttműködésében. A Képviselő-testület 
megbízta Győriné dr. Czeglédi Márta polgár-
mestert, hogy az Önkormányzatot az együtt-
működésben képviselje.

Jóváhagyták a Jászfényszarui Szenny-
vízelvezetési Agglomerációs társulás jogi 
személyiségű társulássá alakításának költ-
ségeit az önkormányzat költségvetésének 
céltartaléka terhére, mely 100.000 Ft-os ügy-
védi megbízási díjat jelent. Egyben a Képvi-
selő-testület felhatalmazta a polgármestert a 
Társulási Megállapodás módosításának alá-
írására.

A művelődési Ház és a Városi könyv-
tár működésének biztosítása érdekében 
határozott idejű vezetői megbízást adtak az 
átszervezéssel egyidejűleg kinevezett új igaz-
gató munkába állásáig a korábbi megbízott 
vezetőknek.

Jóváhagyták a Jászfényszarui közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozásával 
felmerülő személyi juttatás és járulékai 
előirányzatot. Meghatározták a 3. számú 
egészségügyi alapellátási körzet betöltésére 
kiírt pályázatra beérkezett pályázati anya-
gok elbírálásának időpontját.

Első fordulóban megtárgyalták a köz-
területek átnevezésével összefüggő napi-
rendet, melyhez kapcsolódóan döntöttek 
arról, hogy a Redemptio mint utcanév elne-
vezést és a Jászkun kerületek mint utcanév 
elnevezést kiveszi a közterületek elnevezésé-
re tett javaslatok listájából. Ugyanakkor a 
Csörsz mint utcanév elnevezést, valamint a 
Bedekovich mint utcanevet beteszi a közte-
rületek elnevezésére tett javaslatok listájába.

Az ülés kiemelt napirendje keretében 
– kiss gábor esperes plébános személyes 
részvételével – került sor az új jászfényszarui 
plébánia terveinek bemutatására az 
Architex Kft. vezető tervezőinek prezentáció-
jában. A sokadik egyeztetés utáni, a plébános 
úr által is elfogadott koncepciót és terveket, a 
háromütemű beruházás várható közel 200 
millió forintos költsége céltartalékba he-
lyezését a képviselők jóváhagyták, és felha-
talmazták a polgármestert, hogy Kiss Gábor 
esperes plébánossal együttműködve kérjen 
érseki audenciát az egri érsektől a tervek 
megvalósulása érdekében, és a beruházáshoz 
szükséges ingatlancserék lebonyolítására vo-
natkozó kérelmek támogatása céljából.

A Belügyminiszter adósságkonszolidáci-
óval nem érintett önkormányzatok meg-
erősítésére irányuló átiratára jóváhagyták 
azon beruházások támogatási igény kérelmé-
nek továbbítását, melyet az önkormányzat 
saját forrásból igyekszik megvalósítani. Dön-
tésükben két kiemelt beruházást nevesítettek, 
egyrészt az iparvágány létesítését a Jász-
fényszaru Ipari Park intermodalitásának 
növelése érdekében, másrészt az új óvoda 
megépítését.

Elfogadták a Samsung zrt. oktatással kap-
csolatos elképzeléseinek helyszínéül megjelölt 
Rimóczi-kastély ezirányú további hasznosítá-
sára vonatkozó javaslatát, egyben felhatalma-
zást kapott a polgármester a Samsung smart 
school stratégiai koncepciójával kapcsola-
tos további tárgyalások folytatására.

Határozatot hoztak a Jászfényszaru város 
logójának és arculati kézikönyvének pon-
tosítására, mielőbbi véglegesítésére.

A jelenleg már a Klebersberg Intézmény-
fenntartó Központ szakmai irányítása alatt 
működő helyi általános iskola tehetség-
gondozási feladatainak hatékonyabb ellátása 
érdekében jóváhagyták egy pszichológus al-
kalmazásának költségvonzatát.

2013. április 29.
Elfogadták a Jászfényszaru város telepü-

lésfejlesztési koncepciójának, az integrált 
településfejlesztési stratégiájának és a te-
lepülésrendezési eszközeinek készítésével, 
módosításával összefüggő partnerségi egyez-
tetés szabályait. (folytatás a 4. oldalon)

Dr. Voller Erika jegyző
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(folytatás a 3. oldalról)
Rendeletet alkottak a Jászfényszaru város 

hatályos településrendezési eszközének 
(helyi építési szabályzatának) a részterüle-
tet (2165/1 hrsz.-ú telket) érintő módosí-
tásáról.

Megtárgyalták a Jászfényszaru Város Ön-
kormányzat rendezési tervének vektoros di-
gitalizálásáról szóló ajánlatot, majd bruttó 
952.500 Ft-ot jóváhagytak a vektoros adatál-
lományok, valamint a tervezői, szerzői jogok 
megvásárlására.

A közbeszerzési Bíráló Bizottság dönté-
seihez kapcsolódóan több döntést is hoz-
tak:

Döntöttek a Szociális városrehabilitációs 
projekt magasépítési feladatok pótmunkái 
közbeszerzési eljárásának megindításáról.

Kijelölték a Jászfényszaru Búzavirág u. 1., 
a Dózsa Gy. u. 13., a Szentcsalád tér 1., a 
Szentcsalád tér 16. és a Szentcsalád tér 16/A. 
szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú 
épületek bontás gépi munkáinak nyertes 
ajánlattevőjének a legkedvezőbb ajánlatot 
adó Afzélia kft-t.

A folyamatban lévő Óvoda, Sportcsarnok, 
Gondozási központ, Egészségház beruházási 
és felújítási munkák terveinek kiviteli terve-
ire vonatkozó szakértői és tervellenőri fe-
lülvizsgálatával megbízta az ARCHItEX 
építész kft-t.

Rendeletet hoztak Jászfényszaru Város 
Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásá-
nak zárszámadásáról. A költségvetés vég-
rehajtásának módosított bevételi és kiadási 
előirányzata 7.364.368.000 Ft volt. A 
költségvetés működési-fenntartási, és felhal-
mozási feladatainak teljesítését és a céltarta-
lék összegét is figyelembe véve a 2012. évi 
pénzmaradvány összegét a képviselő-tes-
tület 4.905.057.000 Ft-ban hagyta jóvá, 
melynek feladatfelosztását is meghatározta a 
rendelet mellékletében.

A képviselők elfogadták a Jászfényszaru 
Város Önkormányzata és a felügyelete alá 
tartozó költségvetési szervek 2012. évi belső 
ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről 
szóló jelentést. Az ellenőrzések megállapí-
tásai alapján felhívta az intézményvezetők 
figyelmét az ellenőrzések tapasztalatainak 
hasznosítására, a feltárt hiányosságok kijaví-
tására, megszüntetésére.

Törvényi kötelezettségének eleget téve a 
testület elfogadta az Önkormányzat 2014. 
évi költségvetési koncepciójáról szóló elő-
terjesztést.

Jóváhagyták a képviselők az ÉAOP-5.1.1/
A-09-2f-2011-0002 azonosító számú „Szo-
ciális városrehabilitáció és lakossági in-
tegráció Jászfényszaru fejlődéséért” című 
projekt keretében elkészülő Cigányzenész 
emléktábla feliratának szövegét.

Döntés született a támogató szolgáltatás 
és a közösségi pszichiátriai ellátás 2013. 
július 1-től történő biztosításáról, mely 
szerint ezt a feladatot a Jászsági Többcélú 
Társulás megszűnését követően a Jászberény 
Város Önkormányzata által fenntartott 

Egyesített Szociális Intézmény keretein be-
lül megállapodás útján kívánja ellátni.

A helyi környezet- és természetvédelmi, 
közbiztonsági feladatok hatékonyabb el-
látása érdekében történő együttműködés 
keretében a Jászfényszarui Földtulajdono-
sok Vadászati közösségének vadőri szol-
gálatának működtetésére a költségvetéséből 
3.500.000 Ft támogatást biztosítottak.

Elrendelték a közterületek elnevezéséről 
és a házszámozás szabályairól szóló önkor-
mányzati rendelet felülvizsgálatát, és annak 
mielőbbi ismételt napirendre tűzését.

A „Hatvan és térsége települési hulladék-
gazdálkodási rendszer fejlesztése” című 
KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 számú 
pályázattal összefüggésben az üzemeltetési 
koncepcióval, a díjpolitikával és a Megvaló-
síthatósági Tanulmánnyal kapcsolatosan hoz-
tak határozatot.

Egyhangúlag elfogadták a Jászfényszaru 
Szennyvízelvezetési Agglomerációs társu-
lásnak a módosításokkal egységes szerkezet-
be foglalt társulási megállapodását.

Jóváhagyták a „közbiztonság növelését 
szolgáló fejlesztések megvalósítására” vo-
natkozó pályázatban történő részvételt, 

melyhez a kiírásban foglalt 20 %-os önerő-
ként közel 2 millió Ft-ot biztosítottak.

Egyetértettek a Jász-nagykun-Szolnok 
megyei Új néplapban megjelenő „Jászsá-
gi mozaik”-ban a városi programok nép-
szerűsítésére szóló hirdetési felület nettó 
100.000 Ft-os költségvonzatának jóváhagyá-
sával.

Elfogadták a Vadászház karbantartási fel-
adataira vonatkozó javaslatokat, melyhez 
200 000 Ft-os keretet biztosítottak.

Keretjelleggel kettőmillió Ft összeget hatá-
roztak meg a Samsung külső gyárterületek 
tisztántartási munkáira.

A mammográfiás Emlőrákszűrés Prog-
ram keretében működő szűrőbusz 4 napos 
rendeléséhez 150.000 Ft-ot hagytak jóvá a 
lakosság egészségügyi prevenciója támogatá-
saként.

Félmillió Ft-tal támogatták az óvodai ki-
rándulások lebonyolítását, tekintettel a 
hátrányos helyzetű óvodások családjainak 
szociális helyzetére.

zárt ülésen több magántulajdonban lévő 
és felajánlott ingatlanügy vonatkozásában 
hozott a testület döntést, elutasításról, illetve 
néhány esetben értékbecslés elrendelésében. 
Továbbá elbírálták a Bercsényi út 2/c. szám 
4. ajtó alatti bérlakás pályázati felhívásra be-
érkezett pályázatokat.

2013. május 8.
A Képviselő-testület kiemelt napirend-

ként nyilvános ülésen – a város egészségügyi 
dolgozóinak (háziorvosainak, asszisztensei-
nek) részvétele mellett, valamint a Jászberé-
nyi Erzsébet Kórház képviseletében jelenlévő 
dr. Czigány Tamás belgyógyász főorvos jelen-
létében – tárgyalta meg a megüresedett III. 
számú háziorvosi körzet betöltésére beér-
kezett pályázatok elbírálását. 

A Képviselő-testület Dr. Sinkó-káli Ró-
bert megyei tiszti főorvos, és Dr. Pazsa 
tibor városi tiszti főorvos előzetesen 
megkért véleményének figyelembe véte-
lével, a pályázati feltételeknek megfelelően 
érvényesen pályázó nyilvános és személyes 
meghallgatását követően, titkos szavazás-
sal, egyhangú szavazattal Dr. Sáfár Csilla 
(jelenlegi túrkevei háziorvos) pályázatát elfo-
gadta, és a jászfényszarui III. számú egész-
ségügyi alapellátási körzet háziorvosának 
megválasztotta. Az ülés további részében 
döntöttek a 2013. évben induló útépítés, 

(folytatás az 5. oldalon)

Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről

Megválasztották a III. körzet háziorvosát. Dr. Sáfár Csillát későbbi lapszámunkban mutatjuk be.
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(folytatás a 4. oldalról)
csapadékvíz-elvezetés, és vízvezeték cse-
réjének kivitelezésére kiírt közbeszerzési 
eljárás lezárásaként a legalacsonyabb aján-
latot tevő kivitelező kiválasztásáról, mely 
alapján a magyar Aszfalt kft. 460.000.000 
Ft+áfa+5% tartalékkeret, azaz 23.000.000 
Ft+áfa összegű ajánlati ár elfogadásával ka-
pott megbízást a tárgyban érintett beruházás 
megvalósítására az Aradi, Bercsényi, Bocs-
kai, Corvina, Csokonai, Deák, Dobó, Eöt-
vös, kassák, kinizsi, kölcsey, marx, mező, 
Rosengber, Sallai, Somogyi, Széchenyi, Vá-
sárhelyi, zrínyi utakon.

Ezt követően a szilárdburkolatú utak szük-
ség szerinti kátyúzásának kivitelezésére jó-
váhagyták, mely cégektől kérjenek árajánlatot.

Határozatot hoztak a képviselők a telepü-
lési általános iskola névváltoztatásának vé-
leményezéséről. A Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Jászberényi Tankerülete 
által megküldött intézményi névváltoztatásra 
vonatkozó javaslatát véleményezve úgy dön-
tött, hogy az Általános Iskola új nevére IV. 
Béla Általános Iskola, Alapfokú művészeti 
Iskola elnevezésére tesz javaslatot.

Ugyanakkor arról is döntött, hogy a hoz-
zátartozók véleményének kikérésével meg 
kell vizsgálni Penczner Pál névadásának 
lehetőségét.

A Képviselő-testület határozatba foglalva 
döntött arról, hogy a „Jászsági lokálpatri-
óta közösségek tevékenysége” című szín-
vonalas kiadvány megjelentetésében nyúj-
tott közreműködéséért dicséretben részesíti 
tóth tibor képviselőt, a FéBE elnökét.

A képviselők egyhangúlag elfogadták a 
polgármester azon javaslatát, hogy az önkor-
mányzat a fővárosi V. kerületi önkormány-
zattal együttműködve részt vegyen egy szo-
ciális mintaprogram kialakításában. Az 
ezzel összefüggő előkészítésben történő köz-

reműködésre felhatalmazták a polgármestert.
Döntöttek továbbá a lakáskoncepció elő-

készítésére való felhatalmazásról is, mellyel 
a Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizott-
ság elnökét bízták meg.

2013. május 15.
A soron kívüli ülésen támogatták a Jász-

fényszaru Város Polgárőrség kiadásainak 
előfinanszírozását.

A Polgárőrség 1.772.716 Ft pályázati tá-
mogatást nyert az Önkormányzat szociá-
lis városrehabilitációs projektjének ún. soft 
elemes pályázatán, melynek lehívását csak 

a programok megvalósítását követően van 
mód, ezért szükséges az előfinanszírozás biz-
tosítása, melyet a kifizetést követően vissza-
térít majd.

Elfogadták az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő ingatlanok bontásához szükséges 
források fedezetét, mely tartalmazza a bon-
tások műszaki vezetését, a kímélő, szaksze-
rű, óvatos bontás költségeit, a munkagépek 
felmerülő óradíjait, a szállítási költségeket, 
valamint a jelentős nagyságrendet képviselő 
költséghányadként jelentkező hulladékle-
rakási díj költségét.

100.000 Ft-tal támogatták a Római kato-
likus Egyházközség 2013. május 20-i pün-
kösdi közösségi nap lebonyolítását.

Felhatalmazást adtak a Jász-Nagykun-Szol-
nok megyei feladat ellátási, intézményhá-
lózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési 
terv véleményezésének továbbítására.

Az ülés végén helyszíni bejárás keretében 
került sor a Pont Abc helyén, a Bercsényi 
úton kialakított 8 lakásos társasház ün-
nepélyes műszaki átadására a tervező, a 
műszaki ellenőr, a kivitelező, valamint a ko-
rábban pályázati eljárás során kijelölt bérlők 
jelenlétében.

Dr. Voller Erika jegyző

Jászfényszaru Város Önkormányzata az 
ÉAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0002 számú, 
„Szo ci ális városrehabilitáció és lakossági 
integráció Jászfényszaru fejlődéséért” című 
projektje közel 400 millió forint támogatásban 
részesült, amelynek megvalósítása a „Cigány-
zenész” emlékmű avatásával zárult 2013. má-
jus 17-én. Ennek a projektnek részét képezte 
az a 30 millió forint keretösszegű alap, melyre 
a civil szervezetek a projekt részeként megha-
tározott pályázati eljárási rendnek megfelelő-
en nyújthattak be pályázatot a Jászfényszaru 
Város Önkormányzata tulajdonában lévő és 
egyben konzorciumi partnerként közreműkö-
dő Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. felé. Az 
Alvég Programalap (JFSZ-5.1.1/SZVR-2012) 
felhasználásával megvalósuló „mini-projektek” 
támogatására a pályázatokat 2013. április 30-
ig lehetett benyújtani. 2013 áprilisában 3 civil 
szervezet nyújtotta be pályázatát. A Polgárőrség 
„Közlekedés és közbiztonság javító programok 
a Szabadidő Parkban” című programját fogja 
megvalósítani a Szent József Szabadidő Park-
ban 2013. 05. 22 – 2013. 06. 30. között. A 
program tartalma: közbiztonsági előadások, 
beszélgetések megtartása, a polgárőr szerepének 
bemutatása a közbiztonság terén egy polgárőr 
bemutatóval egybekötve. Az igényelt és elnyert 
támogatás összege 1.772.716 Ft. A FIROSZ 
(Fiatal Romák Országos Szövetsége Jászfény-
szarui Szervezete) „Közösségépítő Kisebbségi 
Napok” című rendezvényének megvalósítására 
nyújtotta be pályázatát. A programok között 
szerepel Kökény Attila és Radics Gigi könnyű-
zenei műsora, továbbá nótaénekesek, kézműve-
sek, jászfényszarui festők kiállítása. A kétnapos 
rendezvény, mely 2013. 06. 07 – 2013. 06. 08. 
között valósul meg a Szent József Szabadidő 
Parkban, igényelt és elnyert támogatási összege 
3.000.000 Ft. A Jászfényszaru Városi Sportegye-
sület a „mini-projekt” keretében „Alvégi Sport-
napok” című sport programokat valósít meg a 
Szent József Szabadidő Parkban 2013. 06. 17 
– 2013. 06. 30. között. Rendeznek foci és kézi-
labda tornákat, futóversenyt, sakkbemutatót és 
-versenyt, zumba foglalkozást, karate bemutatót 
és bmx/gördeszka versenyt. A pályázat igényelt 
és elnyert támogatási összege 2.999.940 Ft. A 
mini programok keretében megvalósuló rendez-
vények lebonyolítását követően szigorú elszá-
molási kötelezettség terheli a nyertes civil szer-
vezeteket, csakúgy, mint az Önkormányzatot. 

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Dr. Voller Erika jegyző

Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről Újabb rendezvények 
lehetnek

Sisa József ötvös-iparművész műhelyében készül a Városháza dísztermét ékesítő tűzzománc alkotás
Fotó: Göndör Gábor

Jászfényszaru Város Önkormányzata



6 MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2013/05

A „Jászfényszaru városközpontjának érték-
megőrző megújítása” című, ÉAOP-5.1.1/D-
09-2f-2011-0003 azonosító számú projekt 
keretén belül már egyre inkább látható a 
városközpont megújulása. A 2012 február-
jában indult projekt részeként elkészült az 
új Városgondnokság épülete, új üzletházzal 
gazdagodott a városközpont, megújul a Vá-

rosháza, a Régi Kaszinó épülete és újjá épült 
a Cserháti Diszkont. A főtér átalakul, újabb 
térrel egészül ki és Zenepagodával bővül. A 
Templom park is megszépül, melyben felújí-
tásra kerültek a köztéri szobrok és leginkább 
a gyermekek örömére nyújthat üdítő látványt 
az új teknősbékás szökőkút. A parkosítás las-
san befejeződik és a térkő burkolat, valamint 
a különböző színben pompázó növények 
szemet gyönyörködtető látványa fogadja az 
itt lakókat és az átutazókat. A több mint 700 
millió Ft-os beruházásra mintegy 470 millió 
Ft uniós támogatást nyert az Önkormányzat, 
a fennmaradó 230 millió forintot saját erő-
ből finanszírozza. A kivitelezési munkálatok 
jelenleg is gőzerővel folynak a főtéren, közele-
dik a beruházás befejezésének időpontja. 

A Városháza felújítását a kivitelező a hosz-
szan tartó téli időjárás miatt csak később tud-

ta újra folytatni, de a munkálatok jó ütemben 
haladnak. A jelenlegi készültségi szintje idő-
arányosnak mondható. Az épület szerkezet 
megerősítési munkálatai már befejeződtek, az 
új válaszfalak elkészültek. A külső nyílászárók 
elhelyezésre kerültek. A tetőszerkezet felújítá-
sa megtörtént. A módosult kiviteli terveket 
követően, Sisa Béla műemléki felügyelőt, az 

illetékes Építésügyi és Örökségvédelmi Hi-
vatal munkatársát a város vezetése felkérte, 
hogy kísérje figyelemmel a kivitelezési mun-
kálatokat az örökségvédelmi szabályok betar-
tása érdekében. Az Önkormányzat fontosnak 
tartja, hogy az épület a műemlék jellegét 
megőrizze. A Városháza épület funkcioná-
lis hasznosítását, annak esztétikai kivitelben 
történő megvalósítását, a berendezések har-
monikus összhatásának megteremtését bel-
ső építész segíti. A Városháza dísztermének 
látványos elemét fogja képezni Sisa József 
ötvös-iparművész a Magyar Köztársasági Ér-
demrend Tiszti Keresztje kitüntetés birtokosa 
által készített tűzzománc alkotása. A Városhá-
za alsó szintjén kerül kialakításra a Kormány-
ablak, melyben az okmányirodai, gyámügyi 
és szociális ügyi feladatot látják majd el a kor-
mánytisztviselők. 

Az Üzletház gépészeti és villanyszerelési 
munkálatai befejeződtek, a festés és a szerel-
vényezés van hátra. A külső homlokzaton lát-
ványos díszítőelemek kerültek elhelyezésre. A 
parkolók építése megkezdődött. 

A Városgondnokság (GAMESZ) július vé-
gére teljesen elkészül. A régi és új épület ösz-
szekötésre került. Jelenleg belső munkálatok 
folynak: festés, gépészeti és villanyszerelési 
szerelvényezés.

A Kaszinó kivitelezése még tart, jelenleg a 
bontási és szerkezetépítési munkálatok zajla-
nak. Az új épületrész szerkezete elkészült, a 
régi épületrész belső felújítási feladatait látják 
el. Az épületben kialakításra kerül egy új kon-
ferenciaterem és a régi vendégtér is megújul. 

A Cserháti Diszkont épület kivitelezési 
munkái befejeződtek, a bolt februártól újra 
üzemel, melyben új üzlethelyiségek és az ud-
varban parkolók kerültek kialakításra. 

A Főtér zöldterületi rendezése, a növényte-
lepítés és a parkosítás a végéhez közeledik. A 
szökőkút felújítása befejeződött. A Rimóczi 
kastély udvarán elkészült a Zenepavilon, 
melyben az első rendezvény a Cimbaliband 
koncertje volt.

A támogatási szerződésben foglalt ütem-
tervnek megfelelően, várhatóan a megújuló 
városközpont ünnepélyes átadására 2013. au-
gusztus 19-én kerül sor, méltóképpen meg-
ünnepelve Jászfényszaru várossá avatásának 
20. évfordulóját. 

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Dr. Voller Erika jegyző

Látványosan épül, szépül a városközpont

Máris nagy népszerűségnek örvend az új szökőkút.

Befejezéshez közeledik a főtér parkosítása. Fotók: Facebook

Jászfényszaru Város Önkormányzata
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Jászfényszaru város területén az elmúlt 
években teljesen kiépült a szennyvízelvezetési 
hálózat, szemben Pusztamonostor községgel, 
ahol csak a Szabadság úton (a 32-es mentén) 
működik a rendszer.

A szennyvíztisztító mű Jászfényszarun 
épült meg, ami bővítés után jelenleg 4.000 
LE (lakosegyenérték, a szennyvízkibocsátás 
mértékegysége) kapacitású (800 m3), teljes 
egészében kihasznált, sőt időszakonként túl-
terhelt is.

Jászfényszaru város és Pusztamonostor köz-
ség a szennyvízelvezetés kapcsán agglomerá-
ciót alkotnak (az agglomeráció egységbe való 
tömörülést jelent), azaz együttesen kell hogy 
megoldják a szennyvízelvezetési és tisztítási 
feladatokat. Az agglomeráció fejlesztési célú 
összes közcsatorna terhelése 7.895 LE.

A 91/271/EGK irányelvnek, a 25/2002. 
(II. 27.) kormányrendeletnek, valamint a 
Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezett-
ségnek megfelelően a 2000 LE feletti agg-
lomerációk derogáció kötelesek, azaz 2015. 
december 31-ig az agglomeráció teljes te-
rületén meg kell építeni a szennyvízelvezető 
csatornát és a hozzá tartozó tisztítóművet a 
megfelelő kapacitással.

A KEOP 7.1.0/11 – Derogációs víziközmű 
projektek előkészítése pályázati konstrukci-
óra2.000 – 10.000 LE közötti szennyvízel-
vezetési agglomerációban lévő települések 

nyújthatnak be pályázatot. Agglomeráció 
lévén önállóan a két település nem, együtte-
sen viszont tudott pályázatot benyújtani ezen 
pályázati konstrukcióra. Ezért Jászfényszaru 
Város Önkormányzata és Pusztamonostor 
Község Önkormányzata 2012. július 20-án 
megalakították a Jászfényszaru Szennyvízel-
vezetési Agglomerációs Társulást, mely tár-
sulás benyújtotta a pályázatot. Ezen pályázati 
konstrukció kétfordulós, azaz két szakaszból 
áll: I. forduló: előkészítő szakasz, II. forduló: 
megvalósítási szakasz. A benyújtott pályázat 
kedvező elbírálásban részesült. A pályázat 
neve: „Jászfényszaru Szennyvízelvezetési Agg-
lomerációs derogációköteles szennyvízelve-
zetési feladatainak előkészítése”, azonosító 
száma KEOP-7.1.0/11-2012-0034.

Az előkészítést célzó projekt legfontosabb 
eleme a tervezés és az engedélyek megszer-
zése, mely két elemre összpontosul. Egyrészt 
megtervezik a Jászfényszaru városban lévő 
szennyvíztisztító mű kapacitásának bővítését 
a jelenlegi 4.000 LE-ről (azaz 800 m3-ről) 
7.895 LE-re (azaz 1.579 m3-re), másrészt 
Pusztamonostor község teljes területére elké-
szülnek a szennyvízelvezető rendszer tervei. A 
tervek engedélyeit is megszerezzük az előké-
szítés alatt.

A tervezés mellett másik fontos munkálata 
az előkészítésnek, hogy elkészül egy részletes 
megvalósíthatósági tanulmány, mely feltárja 

az esetleges problémákat, változáselemzés út-
ján pedig a legoptimálisabb változatra mutat 
rá. Emellett a költség-haszon elemzés is elké-
szül, mely a beruházási költségek függvényé-
ben vizsgálja az üzemeltetési költségeket, így 
megadva az optimális fajlagos költségeket és 
üzemeltetési struktúrát.

Mindezek mellett egy alhonlap is elkészül, 
mely a projekt előkészítését mutatja be folya-
matosan. A honlap Jászfényszaru Város Ön-
kormányzatának honlapjáról lesz elérhető.

Az előkészületi szakasz várható befejezése 
2013 novemberében, a II. fordulós, azaz a 
megvalósításra vonatkozó pályázat benyújtá-
sa 2013 októberére várható. Kedvező elbírá-
lás esetén a megvalósítás befejezése 2015-ben 
lesz esedékes. Urbán Csaba

Jászfényszarui
Közös Önkormányzati Hivatal

környezetvédelmi referens,
projektmenedzser

Előkészületben a Pusztamonostorral közös szennyvízberuházás

Április 27-e minden tekintetben a gyermekről szólt, hiszen a 
Játszóház, a térségi drámás módszertani nap és a Szülők akadé-
miája keretein belül megtartott rendezvények, beszélgetések és a 
délutáni előadás középpontjában a gyermekek álltak. A szeretet, a 
harmonikus családi élet köré szerveződött a szombati nap.

Elsőként a gyermekeket várták egy jókedvű játékra a Szent József 
Szabadidőpark közösségi házába, amit a Szociális Városrehabilitáció 
Jászfényszaru fejlődéséért című pályázat soft elemeként szervezett a 
Színjátszók Baráti Köre. A játszóházat dr. Csider Sándor, a Nyugat-
magyarországi Egyetem docense tartotta, aki a gyermekeket saját ver-
seivel, szituációs játékokkal várta. A foglalkozást megtekintették a kö-
vetkező programra érkező vendégek is. A reggeli derűs játszóház után 
a Kisiskolában a Térségi drámás módszertani napon a szülő-gyermek 
kapcsolat került a fókuszba. Közel 30 szülő, nevelőszülő jött el az in-
teraktív műhelybeszélgetésre, melyet Szeretet a családban címmel dr. 
Csider Sándor vezetett. Egy játékos versikével indította foglalkozását, 
mely egy titokzatos, az erdő mélyén lakó bohócról szólt. Ki is ez a 
rejtélyes bohóc? Ezt boncolgatták a résztvevők. A találkozás, a beszél-
getés, a lelki töltekezés nemcsak a résztvevőkben, hanem az előadóban 
is pozitív visszhangra talált. A módszertani napot az Általános iskola és 
BLNT Jászfényszarui Drámapedagógiai Műhelye szervezte.

Kora délután Orosz Katalin klinikai szakpszichológus tartott vetítés-
sel színesített előadást Magzatból emberré válni címmel. A médiából 
is jól ismert szakpszichológus előadásában az első nagy, mindannyiunk 
életét meghatározó eseményről, a születés körülményeinek fontossá-
gáról, élményéről és annak egész életünkre kiható hatásáról beszélt. A 
Szülők Akadémiája a drámapedagógiai műhely szervezésében az ön-
kormányzat támogatásával valósult meg.

Nem csalódott az, aki élt a programsorozat kínálta lehetőségekkel, 
hiszen a foglalkozások által valódi, belső önmagához is közelebb kerül-
hetett, megerősödhetett szülői és pedagógusi hivatásában, megismer-
hette egy-egy magatartás esetleges hátterét.

Kép és szöveg: Pál Alíz

A gyerekekkel, a gyerekekről, a gyerekekért, önmagunkért!
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Március vége óta új vezetője van egyhá-
zunknak, aki a Ferenc nevet vette fel. Sze-
mélyében először lett az anyaszentegyháznak 
Ferenc nevű pápája, aki Assisi Szent Ferenc 
életpéldája nyomán választotta nevét. Ke-
reszténységünk ideje alatt azonban sokan 
választották ezt a nevet. A magyar névadá-
sokra már kezdetektől jellemző, hogy szentek 
nevét választották az újszülötteknek. Induló, 
a legközkedveltebb nevű szenteket bemutató 
sorozatunk első részében Assisi Szent Ferenc 
életútját tárjuk olvasóink elé.

Assisi Szent Ferenc (Assisi, 1182. július 5. 
– Porciunkula 1226. október 3.) a ferences 
rend megalapítója; Itália, az állatok, a ke-
reskedők és a természet védőszentje. Eredeti 
neve Francesco di Pietro di Bernardone leg-
inkább Francesco néven ismerték. Édesanyja 
Francesco, azaz Franciácska néven szólítot-
ta őt. Édesapja Pietro di Bernardone volt, 
Assisi-beli gazdag ruhakereskedő, a tehetős 
vállalkozói kör egyik befolyásos tagja.

Ferenc tanulmányokkal töltötte ifjúsága 
nagy részét. Több nyelven, köztük latinul is 
folyékonyan beszélt. A tanulás és a harci já-
tékok mellett szívesen mulatozott ifjú nemes 
barátai társaságában. Mikor 1201-ben Assisi 
hadba indult Perugia ellen, Ferenc is csatla-
kozott a harcoló csapatokhoz, a harcok során 

megsebesült, emiatt fogságba került, szülei-
hez nagybetegen tért haza. Súlyos betegsége 
nyomán, hátrahagyva korábbi önmagát gyö-
keresen megváltozott. Ettől kezdve kerülte 
a világias időtöltéseket, helyette magányos 
helyeken imádkozott, és leprások ápolásával 
törődött. Misztikus élményben is volt része 
San Damiano templomában, Assisi mellett. 
A megfeszített Krisztus képmása életre kelt, 
és háromszor így szólt hozzá: „Ferenc, Ferenc, 
menj és javítsd meg a házamat, mert látod, 
hogy romokba dől.” Ezt úgy értelmezte, hogy 
ez arra a rossz állapotban levő templomra 
vonatkozik, ahol éppen imádkozott, ezért el-
adta a lovát és egynémely ruhaneműt az apja 
készletéből, majd az árát a templom papjá-
nak adományozta. Apja ezen felháborodott 
és megpróbálta fiát észhez téríteni: először 
fenyegetésekkel, majd testi fenyítéssel. A vég-
ső vita után, amely apja kérésére a püspök 
jelenlétében került sor, Ferenc szakított ap-
jával, lemondott az örökségéről, és a követ-
kező néhány hónapban koldusként élt Assisi 
környékén.

Visszatérve a városba, ahol ezúttal két évet 
töltött, több romos templomot rendbe ho-
zott, ezek között a Santa Maria degli Angeli 
kápolnát, azaz a Porciunkulát. Jordanus 
szerint Ferenc 1209. február 24-én, a Máté 
evangéliuma 10:9 sorainak hatására elhatá-
rozta, hogy apostoli szegénységben él tovább. 
Durva csuhában, mezítláb, anyagi javak 
nélkül kezdett el a megtérésről prédikálni. 
Hamarosan követte első tanítványa, de a 
későbbiek során Ferenc több barátja is csat-
lakozott hozzájuk. Ferenc nem szenteltette 
pappá magát, a közösség pedig, melyet ve-
zetett, egyenrangú testvérekként élt együtt. 
„Fratres minores”-nak, vagyis „kisebb testvé-
reknek” nevezve magukat. 1209-ben Ferenc 
engedélyt kapott III. Ince pápától egy új rend 
megalapításához, amelynek különleges kariz-
mája a szegénység vállalása, így vált a rend-
ből a legnagyobb kolduló rend. (A kolduló 
rend lényege, hogy adományokból tartják 
fenn magukat.) A hagyomány szerint rend-
jük szabályzatát abban az évben, április 16-
án hagyta jóvá a pápa, ezt tekintik a ferences 

rend hivatalos megalapításának. A rend célja 
az apostoloknak adott krisztusi útmutatás 
szerinti élet volt, mely érdekében szegénységi 
fogadalmat tettek, és vállalták, hogy életüket 
Isten szolgálatának rendelik alá. Megalapu-
lása után az új rend gyorsan gyarapodott. 
1223. szeptember 17-én a Verna-hegyen, 
imádkozás közben, megjelentek rajta a stig-
mák. Létezésük Ferenc halála után derült 
ki. 1226-ban gyógykezelésre ment Rietibe, 
onnan Sienába szállították, végül hazavitték 
Assisibe, ahol az első szerzetesközösség lakó-
helyén, a Porciunkulában hunyt el. Két évvel 
később 1228. július 16-án IX. Gergely pápa 
szentté avatta és a következő napon letette az 
Assisi Szent Ferenc-bazilika alapkövét.

Ferencről számos legenda elterjedt. Forrá-
sok szerint prédikált az állatoknak is. Ezért 
különféle ábrázolásokon alakja gyakran lát-
ható állatok (elsősorban madarak) társaságá-
ban.

Az állatok világnapját 1931 óta Szent Fe-
renc emléknapján, október 4-én ünnepelik.

A legenda szerint Szent Ferenc Cannarióban 
prédikálni kezdett a népnek, de előbb meg-
parancsolta a fecskéknek, hogy hallgassanak, 
míg el nem mondja beszédét. Azok azonnal 
engedelmeskedtek… Továbbmenve fölemel-
te tekintetét, észrevette, hogy az úttól nem 
messze a fákat óriási madársereg lepte el. Egé-
szen elámult a madarak hihetetlen sokasága 
láttán, és azt mondta társainak: „Várjatok 
meg itt, amíg prédikálok húgocskáimnak, a 
madaraknak.” Letért a mezőre, odament a 
madarakhoz, és elkezdett beszélni a földön 
csipegetőkhöz, mire a fákon ülők is mind 
odasereglettek, valamennyien szép csöndben 
várták végig a beszédet, s el nem szálltak ad-
dig, amíg Szent Ferenc áldásával égnek nem 
eresztette őket. Amikor Szent Ferenc közöt-
tük sétált, s csuhájával megérintette a mada-
rakat, akkor sem repült el egyik sem.

A cikk elkészítésében felhasznált oldal: http://
hu.wikipedia.org/wiki/Assisi_Szent_Ferenc

Kép forrása: www.tuttoitalia.hu%252Folasz 
aktualis%252Folasz-vallas-szent-ferenc-
zarandoklat-61873.html%3B600%3B453

Pál Alíz

Litkei Antal (1913-1997) c. prépost, espe-
res születésének 100 éves évfordulója al-
kalmából, Jászfényszarun eltöltött éveinek és 
munkásságának megörökítésére emléktábla 
avatására kerül sor.

Az emléktábla elhelyezését a Fényszaruiak 
Baráti Egyesülete és a „Jászfényszaruért” Ala-
pítvány kezdeményezte, melyhez csatlakozott 
az Egyházközség és Jászfényszaru Város Ön-
kormányzata.

Az emléktábla avatása 2013. június 16-
án (vasárnap) a szentmise után 12 órakor a 
plébánia előtt lesz, melyre városunk lakos-
ságát szeretettel meghívjuk.

Az ünnepséget Lovászné Török Magdolna, 
az önkormányzat Szociális, Egészségügyi, 

Idős- és Vallásügyi Bizottságának elnöke 
vezeti. Litkei Antal Jászfényszarun eltöltött 
három évtizedes munkásságára, plébánosi 
tevékenységére dr. Kocsis András az egyház-
község világi elnöke, Kovács Tamás plébános 
és Sándor Sándor az egyháztestület tagja, ön-
kormányzati képviselő emlékezik.

Az emléktáblát Kiss Gábor érseki tanácsos, 
érdemes esperes, plébános szenteli meg. Az 
ünnepség koszorúzással zárul. Az emlék-
tábla arcplasztikájának gipszmintáját Szabó 
Imrefia Béla felajánlásként, egyéb munkáit 
Tóásó Tibor kőszobrász készíti.

A költségeket a kezdeményező és csatlakozó 
szervezetek, közösségek viselik.

Tóth Tibor

Assisi Szent Ferenc

Litkei Antal-emléktábla avatása



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2013/05 9

Rajzoltam egy kicsi szívre
Sok színes virágot.
Édesanyám, anyák napján
Minden jót kívánok!
Szeretném, ha mindig
Mindig csak nevetnél,
Szeretném, ha mindig
Mindig velem lennél!

A Napsugár Óvoda Méhecske csoportja  ebben az évben is köszön-
tötte az édesapákat.  Az édesanyák mellett ők is megérdemlik a kö-
szöntő szavakat. A gyermekek ebben az évben is külön verssel készül-
tek az apukák köszöntésére, a vers mellé pedig elkészítették a saját kis 
rajzaikat is, amit örömmel adtak át édesapjuknak.

BARtOS ERIkA: APÁHOz

Mikor leszek én is felnőtt?
Mondd el nekem, Apa!
Nem vagyok még iskolás,
de nem is vagyok baba!
Mondd el nekem, milyen érzés
Apukának lenni?
Szeretsz-e mondd korán reggel
dolgozóba menni?
Jó érzés-e hazaérni,
megölelni engem?

Az apák napja kevésbé elterjedt, megtartott ünnep, kevesen tartják, 
kevesen tudnak róla. Amerikából jutott el Európába, ott már régóta 
köszöntik az édesapákat, nagypapákat. A világban különböző időpon-
tokban tartják, nálunk, Magyarországon június harmadik vasárnap-
ján. A Süni csoportban április utolsó hetében hívtuk vendégségbe az 
apukákat, nagypapákat, keresztapákat, nagybácsikat. Az édesanyák 
mellett ők is megérdemlik, hogy egyszer egy évben megünnepeljük 
őket, kicsit több figyelmet, köszönetet kapjanak. A gyerekek versek-
kel, dalokkal, tánccal mondtak köszönetet. Együtt játszottak, énekel-
tek velük, és megajándékozták őket „álmaik autójával”.

Földvári Edit

A nagy csoportosok tavaszi szülői értekezletét a két óvoda évek óta 
közösen rendezi. Vendégünk Lovászné Török Magdolna volt, aki az 
iskolai életről tartott tájékoztatást a Szivárvány Óvodában az érdek-
lődő szülőknek.

Földvári Edit

Látod-e, hogy egész kicsit
ma is nagyobb lettem?
Jó érzés-e betakarni,
puszit adni este?
Maradj itt az ágyam mellett,
kérlek, ne menj messze!
Rajzoltam egy képet neked,
Te vagy rajta, nézd meg!
Én vagyok a kisgyerek
és kézen foglak Téged!
Téged!

Óvodai hírek
Anyák napja a Szivárvány Óvodában

Kőhalmi Erzsébet: Anyák napjára

Apák napja a Napsugár Óvodában

Apák köszöntése
a Szivárvány Óvodában

Apák köszöntése
a Szivárvány Óvodában

Apák köszöntése

Iskolába készülünk

Fo
tó

: F
öl

dv
ár

i E
di

t
Fotó: Földvári Zsófi

Fotó: Földvári D
orottya
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Ma már szinte valamennyi hazai oktatási intézmény – az óvodától 
az egyetemig – rendkívül fontosnak tartja a környezetvédelmet, azon 
belül is Földünk megóvását. Óvodapedagógusaink a szülők és gyerme-
kek segítségével a Föld napja alkalmából a hagyománynak megfelelő 
módon próbálták felhívni a figyelmet földi értékeink megőrzésére. 
Egész napos programmal tették a gyermekek számára emlékezetessé a 
Föld napját 2013. április 22-én a Napsugár Óvodában.

 „A természet hatalmas, az ember parányi, ezért aztán az ember léte 
attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel.”

(Dr. Szent-Györgyi Albert)
A Föld napját először 1970-ben ünnepelték meg azzal a céllal, hogy 

ráébresszék az embereket arra, hogy a Föld veszélyben van, és ennek a 

fő oka sokszor magának az embernek a tevékenysége. A programok-
ban nagy hangsúlyt fektettek a természet, környezet óvására, védésére, 
tisztán tartására. Óvodapedagógusaink fontosnak tartják a személyes 
példaadást a gyermekek számára. Nem titkolt céljuk a pozitív példa-
mutatás és a családok környezettudatos szemléletformálása. Ezen a 
napon a Ficánka csoport lelkes gyermekei különböző nemzetiségeket 
mutattak be. Óvodánk nevelői játékos vetélkedő keretében igyekez-
tek felhívni a gyermekek figyelmét arra, hogy kíméletesen bánjanak 
környezetükkel. A rendezvénynek, ami rendhagyó, ugyanakkor ha-
gyományteremtő céllal szerveződött óvodai szinten, nagy sikere volt 
a gyerekek körében.

Pető Petra

Óvodai hírek

„Hová futsz, te kis patak?
– Oda, ahol hívnak, mézillatú réteken pipacsmezők nyílnak.
– M’ért csobogsz ily sebesen?
– Hamar odaérjek, megitassak mindenkit, akik inni kérnek.”

(Mentovics Éva – hová futsz, te kispatak? részlet)
A Napsugár Óvodában idén március 21-én került megrendezésre a 

víz világnapja. E napot megelőzően képeket gyűjtöttünk vízben élő 
állatokról, vízi növényekről, majd aznap minden gyermek kék ruhába 
öltözött a víz világnapja alkalmából.

A délelőtt folyamán minden csoport akváriumot díszített. Halakat 
ragasztott, hínárt készített és kagylókkal próbálták minél szebbé vará-
zsolni saját akváriumukat. Mindeközben különböző játékokkal, kísér-
letekkel próbáltuk bővíteni ismereteiket. Előző nap szegfűt helyeztünk 
ételfestékes vízbe. A gyermekek megfigyelhették, hogyan változik a 
színe a virágoknak. Szívószállal jégkockákat olvasztottunk, hajó fújó 

versenyt rendeztünk. Csapvíz, pocsolyavíz, és Zagyvából merített víz 
mintáit figyelhettük meg. Kipróbálhatták, hogy a különböző kihelye-
zett tárgyak közül melyik marad fent a vízen, és melyik süllyed el. 

 F öldvári Dorottya   

A Szivárvány Óvodában minden csoport másként emlékezett meg 
a napról. Volt ahol tavat népesítettek be vízben élő állatokkal, kipró-
bálták hogyan forgatja a víz a kereket, melyik tárgy marad fenn a víz 
tetején, melyik süllyed el.

Hajót hajtogattak, ki próbálhatták milyen messzire tudják elfújni 
a vízben. Békákat készítettek, papírból. halacskákat díszítettek A na-
gyok a Halász és a nagyravágyó felesége című mesét játszották el. Be-
szélgettek vízkészleteink megóvásáról és nem maradt el nálunk sem a 
„szegfű kísérlet”.

Földvári Edit

Fotó: Földvári Edit

Fotó: Pető Petra

Fotó: Földvári Dorottya

Fotó: Pál Alíz

A víz világnapja

A Föld világnapja az óvodánkban



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2013/05 11

Óvodai hírek

Elérkezett a nagy nap. Május 8-át már na-
gyon várták mind a gyerekek, mind pedig a 
felnőttek. Ezen a napon ugyanis a Napsugár 
Óvoda Süni csoportja kirándulásra indult Bu-
dapestre – a Fővárosi Állat-, és Növénykertbe 
és a Fővárosi Nagycirkuszba –, a Városligetbe. 
A programok előkészületeihez már február-
ban nekikezdtünk, hiszen a jó szervezettség 
a siker egyik záloga. Hamarosan meg is telt 
a jelentkezési lap érdeklődő szülőkkel és bol-
dog gyerekekkel, akiket a szüleik, nagyszüleik 

kívántak elkísérni a kirándulásra. Sajnos az 
érkezésünk pillanatai szomorkásra sikerültek, 
mert esett az eső. Szerencsére azonban mire 
megváltottuk az állatkerti belépőket, már el 
is állt, s egész nap kellemes kirándulóidőben 
volt részünk. Néhány perccel érkezésünk után 
a pelikánok etetése kezdődött. Az állatgondo-
zó húsz kilogramm apróbb hallal érkezett, s a 
szakszerű útmutatás után szívesen vette, hogy 
a gyerekek segítenek a nagy munkában. Ez 
igazán jó ötlet volt, minden vállalkozó ovis 
lapáttal dobálhatta be a vízbe a kedvenc ele-

séget a madaraknak. Nem maradhattunk le a 
fókabemutatóról sem! Két gondozó egy-egy 
nagy termetű fókával igyekezett a látogatókat 
szórakoztatni. A „showműsorban” labdáztak, 
hulahoppkarikáztak, integettek, szaltóztak, s 
hason csúsztak a fókák, főleg a gyerekek nagy 
örömére. A déli félórás állatbemutató alkal-
mával az érdeklődők többek között uhut, 
egyéb más madarakat és egy vadászgörényt 
láthattak, illetve ezen állatok minden igényt 
kielégítő bemutatását hallgathattuk meg. A 

bátrabbak az etetésüket is végignézhették, 
ami izgalmas volt, mert a madarak szinte a 
nézők haját súrolva siklottak a levegőben a 
helyiség másik sarkába a csaliért. Aki nem 
félt, megsimogathatta a vadászgörényt is. Mi-
kor eljött a kora délutáni megbeszélt találko-
zási időpont, már mindenki egy kicsit fáradt 
volt az állatkerti barangolás miatt, ezért jól 
is esett, hogy a cirkuszban lepihenhettünk a 
puha székekben. A műsor első részében vízi 
cirkusz kápráztatta el a közönséget, hiszen a 
nyitány velencei kép volt. Táncoló álarcosok 

varázsolták a közönséget Velencébe, a művé-
szetek, a lagúnák és a romantika városába. A 
cirkuszcsodához hozzájárult a látványos vízi 
technika, a fényszökőkút, a lézerfények, a 
gyönyörű kosztümök, a történelmi korok és 
a mesék fantáziavilága, na és persze az itáliai 
komikusok szórakoztató humora is. Az olasz 
Togni család tagjai zsonglőr-, és légtornász-
mutatványokkal, trapézprodukciókkal lepték 
meg a közönséget. A második műsorrészben 
utunk az ókori Rómába vezetett, ahol egy 
„gladiátor” vezette a tigriseit az „arénába” 
sejtelmes zenei aláfestés kíséretében. A nagy-
macskákat az idomár a tekintetével és a moz-
dulataival uralta, hiszen ez esetben a fizikai 
erő mit sem segített volna! Később hatalmas 
hüllőket, elefántokat is láthattunk, akik a 
Circus Maximusban a humor szolgálatába 
álltak. A két gigantikus méretű állat zenére 
táncolt, tornázott, fejen állt a gyerekek nagy 
csodálatára. Minden vendég megtalálhatta a 
számára legérdekesebb attrakciót a 15 gyö-
nyörű artistanő, 18 acélkemény artista, az 
ázsiai elefántok, bengáli tigrisek, krokodi-
lok, pitonok, boák és a papagájok bemutatói 
között. Az elkövetkező napokban, hetekben 
a gyerekek az óvodában heves élménybeszá-
molókat tartottak; sokat beszélgettünk a kü-
lönleges nap látnivalóiról, történéseiről. Ha 
kedvünk szottyant, rajzokat is készítettünk 
szabadidőnkben. Így kezdtük feldolgozni 
azt a sok-sok élményt, ami egy nap alatt ért 
bennünket. Azt hiszem, s remélem, hogy ez 
a szép kirándulás örök élmény marad min-
denkinek! Örülünk annak, hogy az iskolába 
készülő Süni csoport utolsó, s egyben legna-
gyobb kirándulása megvalósulhatott, s ezért 
köszönettel tartozunk mind a gyerekeket tá-
mogató s elkísérő szülőknek, nagyszülőknek, 
mind Jászfényszaru Város Önkormányzata 
képviselő-testületének, akik pozitív dönté-
sükkel, – az autóbusz költségeinek átvállalá-
sával – önzetlenül hozzájárultak az élmények-
ben gazdag kirándulás megvalósulásához!

Kovácsné Papp Andrea

Május első napját a Napsugár Óvodában most a szokványostól egy 
kicsit eltérő módon ünnepeltük a jeles napot megelőző kedd délelőtt. 
Az izgalommal telt nagycsoportos óvodások – a kisebbek nagy megle-
petésére – készültek egy kis mazsorettműsorral. A kora nyári hangula-
tú, színkavalkádos pom-pom tánc után minden csoport kapott krepp 
papírcsíkokat, amikkel feldíszítettük óvodánk zöldbe borult udvarát. 
Az ünnepi hangulat megkoronázását persze a trambulinozás jelentette, 
ami most nagy újdonság a gyermekeink körében! Köszönettel tarto-
zunk a kedves Süni csoportos szülőknek az ünnepi előkészületekben 
való aktív segítségnyújtásukért! Úgy érzem, közösen nagy élményt 
szereztünk mind a fellépő nagy óvodásoknak, mind pedig a kisebb 
gyermekeinknek, akik csillogó szemekkel figyelték a zenés, mozgalmas 
táncbemutatót, a délelőtt színfoltját. Kovácsné Papp Andrea

„Ujjé, a Ligetben nagyszerű! Ujjé, a Ligetben jó!”
Óvodai csoportkiránduláson jártunk Budapesten, a Városligetben

„Ujjé, a Ligetben nagyszerű! Ujjé, a Ligetben jó!”
Óvodai csoportkiránduláson jártunk Budapesten, a Városligetben

„Ujjé, a Ligetben nagyszerű! Ujjé, a Ligetben jó!”

„Május, május, az idő csodaszép. Nézd csak, nézd csak, fenn az ég csupa kék!”
Mi így ünnepeltük az oviban május 1-jét…
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Óvodai hírek

Ebben az évben a Szivárvány Óvoda látta vendégül a Napsugár 
Óvoda gyermekeit gyereknapi rendezvényre. Népi gyermekjátékokat 
helyeztünk el az udvaron. Gólyaláb, horgászjáték, diócsúszda, ügyes-
séget, egyensúlyérzéket fejlesztő játékok birtokba vétele mellett tutajt 
és pörgettyűt készíthettek a gyerekek. A játékkészítésben Kovács Zol-
tán, a népi kismesterségek tudója segített. A sikeres lebonyolításban 
segítségünkre volt a Szuper Shop és a Szabadság úti zöldségbolt. Kö-
szönjük Bakó Gergő anyukájának, Ildikónak és Borbély Ferencnek 
a segítségét, aki a játékokat szállította és összeszerelte. A gyermekek 
megvendégelése pályázati forrásból történt.

Kép és szöveg: Földvári Edit

Május 8-án köszöntötték a Napsugár Óvoda Méhecske csoportosai 
az Idősek Otthonában élő nagymamákat anyák napja alkalmából. Re-
méljük, hogy a kis műsorral sikerült egy kis derűt és mosolyt csalnunk 
az otthonban élők arcára.

Dné Kati · Fotó: Földvári Dorottya

lehetett volna a cím az is, hogy ˝gyerekként a polgármesteri 
székben˝. Egy röpke pillanatra azt a bizonyos széket egy kicsi lány 
foglalta el: Berze Anett lili, a helyi napsugár Óvoda Ficánka cso-
portjának egyik lelkes kis lurkója. Erről az élményéről faggattam.

Lili, milyen volt a polgármesteri székben?
Amikor beültem a polgármesteri székbe, láttam magamat felnőtt-

ként, éppúgy, mint anyu meg apu. Láttam felnőtt szemmel, átéreztem 
a felnőttkor jelentését. Majd, mikor felpattantam a székből, mint azt 
egy eleven gyereknek illik, másként láttam mindent: akkor már gye-
rekszemmel – mesélte Berze Anett Lili.

Nem mindennapi izgalmat okozott ez a röpke pillanat egy vidám, 
életteli gyermek életében. A kis óvodás még nem tudja, hogy ez az 
óvodában töltött időszak jelenti a legjobb, leglazább éveket (más dol-
god sincs, mint játszani!). Pető Petra

Gyereknap Gyerekszemmel

Idősek köszöntése
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Jászjákóhalmán 2005 októberében hét 
jász település (Jászágó, Jászárokszállás, Jász-
boldogháza, Jászfényszaru, Jászjákóhalma, 
Jásztelek és Pusztamonostor) lokálpatriótái 
megalakították a Jász Baráti Társaságok Veze-
tőinek Fórumát, amely azóta minden évben 
bővülő települési létszámmal jön össze egy-
egy jász településen. A VI. Jász Baráti Társasá-
gok Vezetőinek Fórumán, 2010. szeptember 
25-én Jászdózsán vetődött fel először a szer-
vezeteket bemutató kiadvány megjelentetésé-
nek gondolata. A megvalósításra a 2011. évi 
LEADER HACS pályázati felhívása adott 
lehetőséget, és az elmúlt évi jászágói VIII. 
találkozón már a részletekről esett szó. Ösz-
szeállt az a szempontrendszer, ami alapján 
egy-egy szervezet a könyvben bemutatatásra 
kerül. Természetesen még hátra volt a legfon-
tosabb kérdés, a kiadvány megjelentetésének 
előfinanszírozása. Mivel ebben partner volt 
Jászfényszaru Város Önkormányzata, így 
pénzügyi együttműködést kötöttünk, ezzel 
megteremtettük az anyagi hátteret a kiadás-
hoz. Az önkormányzaton kívül egy térségi 
vállalkozással pénzügyi és tizenkettő civilszer-
vezettel szakmai együttműködési megállapo-
dást kötöttünk. A nyomdai előkészítéshez, 
szerkesztéshez 19 közösség, szervezet, alapít-
vány részéről harminchárom fő adott írásos 
anyagot, és 364 fotó gazdagítja a kiadványt.

A 17 jász településen – Jászfelsőszentgyör-
gyöt kivéve – 16 helyen működik lokálpat-
rióta közösség, szervezet hosszabb-rövidebb 
idő óta. Közös ezekben a szervezetekben, 
közösségekben, hogy a település értékeinek, 
hagyományainak megmentésén, gyarapítá-
sán dolgoznak, tevékenykednek, bevonva 
ebbe az elszármazott, településről elkerült 
személyeket, vagyis összetettebb és többré-
tű feladatokat szerveznek, végeznek, mint 
más szintén a településért dolgozó civilszer-
vezetek. A 4 városban, 1 nagyközségben és 
11 községben összesen 5 lokálpatrióta kö-
zösség (nem bejegyzett) 10 egyesület, ebből 
5 közhasznú, 2 közhasznú alapítvány és 2 
közalapítvány működik, ezek tevékenysége 
olvasható a kiadványban. Ez összesen 19 kö-
zösség, szervezet, mert Alattyánon, Jánoshi-
dán és Jászfényszarun az 1-1 szervezeten túl 
1-1 alapítvány, illetve Jánoshidán közalapít-
vány is működik hasonló céllal. Legrégebbi 
múlttal – 27 évvel – Jászárokszállás szerve-
zete rendelkezik, őt követi 21 évvel Jászágó, 
20 évvel a jászfényszarui FÉBE, 19 évvel 
a Jászfényszaruért Alapítvány és a legfiata-
labb, de igen aktív az elmúlt évben alakult 
jászalsószentgyörgyi közösség. A 19 közösség 
252 évet dolgozott a jász településekért, ez 
átlagban 15,8 év településenként. A könyv 
a következő paraméterekkel 2013. február 
4-én jelent meg: 163x234 mm, 176+4 oldal 
terjedelemben, 2.500 példányban, a nyomás 
borító 4 oldal 4+0 szín color, belív 176 oldal 
4+4 szín color, anyagborító műnyomó matt 
300 g, belív ofszet 80 g, kötészete, ragasztó 
kötve, méretre vágva, borító 1 oldalon matt 
fólia. A könyvet Tóth Tibor szerkesztette, az 
előszót Magyar Aliz, a Jászjákóhalmáról El-

származottak Baráti Társaságának elnöke írta, 
anyanyelvi lektor Kotánné Kovács Tímea.

Magyar Aliz előszavából idézve: „…A közel 
tízéves összefogás eredményeként megszü-
letett az együttműködés első kézzel fogható 
gyümölcse, a kiadvány. Reményem szerint 
ez a könyv is sokat fog segíteni abban, hogy 
még jobban megismerjük egymás tevékeny-
ségét, és merítsünk egymás tapasztalataiból, 
sikereiből.”

Az ünnepélyes könyvbemutatóra a 20 éves 
a város és a FÉBE rendezvénysorozat része-
ként a redemptio 268. évfordulóján, 2013. 
május 6-án Jászfényszarun, a Kisiskola szín-
háztermében került sor. Az ünnepség több 
mint 70 fő résztvevőjét Győriné dr. Czeglédi 
Márta és Bolla János jászkapitány köszöntöt-
te. A jelenlévőknek, köztük a jászsági sajtó-
nak és az elektronikus média képviselőinek, a 
kiadványt dr. Pethő László egyetemi docens, 
a Jászsági Évkönyv felelős szerkesztője méltat-
ta és mutatta be. Pethő László többek között 
a könyvben megjelenített szervezetek sokszí-
nűségét emelte ki, és mintegy módszertani 
kiadványként is ajánlotta a könyvet, hiszen 
sok használható ötletet, értékes tapasztalatot 
meríthetnek egymás munkájából az olvasók. 

Az ünnepségen Tóth Julianna 7. osztályos ta-
nuló Lackfi János kortárs költő versével szí-
nesítette a rendezvényt. Tóth Tibor, a FÉBE 
elnöke a könyv megjelenését segítőknek tisz-
teletpéldányokat adott át. A kiadványból – a 
szervezetek tagjain túl – valamennyi jász tele-
pülés könyvtára, a Jász Múzeum és a Jászok 
Egyesülete is kapott.

A Jászsági lokálpatrióta közösségek te-
vékenysége című kiadvány megjelenését a 

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesü-
lete LEADER HACS felhívásra a 76/2012 
(VII.29) VM rendelet alapján a 1026810 
azonosító számú, Természeti és kulturális 
örökség megőrzése célterületre a 8323475882 
azonosító számon nyilvántartott pályázat tet-
te lehetővé. Tóth Tibor · Fotók: Pál Alíz

Jászsági lokálpatrióták Jászfényszarun egy könyvbemutató kapcsán

A könyvet Pethő László egyetemi docens, a Jászsági Évkönyv felelős szerkesztője
mutatja be a hallgatóságnak.

Győriné dr. Czeglédi Márta köszönti a jelenlevőket.
Jobb oldalon Bolla János jászkapitány, bal oldalon Bolla Jánosné.
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Hírek az iskolából
Alsós tanulmányi versenyek Művészeti mulatság

Gálaműsor a művelődési házban

A sok színes iskolai program egyike:
a sulidiszkó

2013. március 18-án. a nyelvtan-helyesírás fordulóra került sor az 
alsós tanulmányi versenyek sorában. Íme, az eredmények:

Matematikából 2013. április 17-én mérték össze tudásukat a kisdiá-
kok. Az izgalmas, csalafinta feladványok megoldása után a következő 
eredmények születtek:

Gratulálunk a szép eredményekhez!
Kovács Lászlóné

A Jászfényszarui Általános Iskola és művészeti Alapiskola összes 
ifjú növendéke bemutatkozott április 26-án este, a művészeti mu-
latság – gálaműsor keretén belül a művelődési házban.

A művészetnek, így a művészi önkifejezésnek is sok módja van: zene, 
táncművészet, ének, képzőművészet és drámapedagógia. E művészeti 
ágak képviseletében léptek a világot jelentő deszkákra a fiatalok, hogy 
bemutassák tehetségüket szüleiknek és társaiknak. Az április 26-ai es-
tén egy hűsítő művészeti koktél várta az érdeklődőket, népzenével és 
modern dalok szintetizátorra adaptálásával, nép- és modern tánccal, 
énekkel, zenekari és egyéni produkciókkal, valamint az új napsuga-
rasok bemutatkozásával. A Művészeti Mulatság az Általános Iskola és 
Művészeti Alapiskola egyik legnagyobb, évzáró rendezvényére volt.

Az évente megrendezett összművészeti bemutató örömünnep gyer-
mekek és szülők számára egyaránt, Évek óta sokan tisztelik meg jelen-
létükkel a nívós iskolai rendezvényt, ezzel is segítve és buzdítva az ifjú 
művészeket.

Kép és szöveg: Pál Alíz

Az általános iskolában sok színes program folyik. Ezek közül az egyik 
a sulidiszkó. A diákok nagyon szokták élvezni ezt a mulatságot, hiszen 
lehet táncolni, léghokizni, pingpongozni. Az idei tanév második disz-
kója április 12-én volt a nagyiskolában. Az alsósok 8-ig maradhatnak, 
a felsősek addig, ameddig tart a buli, vagy amíg kedvük van. Büfét is 
szoktak csinálni, ami mindig jól sikerül, most ezt a 8.c osztályosok vál-
lalták. A zenét Radics Gyula szervezte. Nagyon élvezte minden gyerek, 
aki eljött, és remélik, többször lesz még ilyen.

Kép és szöveg: Pető Fruzsina 8. b

1. évfolyam: 
 1. Bollók Lívia 1. b
 2. Nyers Lili 1. a
 3. Pásztor Nóra 1. a
2. évfolyam: 
 1. Horváth Áron 2. b
 2. Nagy levente 2. c
 3. Szécsényi Viktória 2. a

3. évfolyam: 
 1. Berze Anna 3. b
 2. Holló Szabó Dóra 3. b
 3. Dobos Debóra 3. a
4. évfolyam: 
 1. Balázs Lehel Bulcsú 4. c
 2. Kovács Lilla 4. c
 3. Pál Bence 4. b

1. évfolyam:
 1. Bollók Lívia 1. b
 2. Görbe Mónika 1. b,
  Pásztor Nóra 1. a,
  Tanczikó Hanna 1. a
2. évfolyam:
 1. Nagy Levente 2. c
 2. Horváth Áron 2. b
 3. Víg Hanna 2. c

3. évfolyam: 
 1. Berze Anna 3. b
 2. Sánta Dániel 3. b
 3. Szilágyi Dominik 3. b
4. évfolyam: 
 1. Pál Bence 4. b,
  Garas Ede 4. b
 2. Balázs Lehel Bulcsú 4. c
 3. Kovács Lilla 4. c
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Hírek az iskolából
Országos sakk-diákolimpia

Tiszaföldváron jártunk

Hulladékgyűjtés

Április 27–28-án került megrendezésre Szombathelyen az Or-
szágos sakk-diákolimpia, melyen iskolánk 4 tanulója képviselte 
Jász-Nagykun-Szolnok megyét. Kovács Lilla (4.c), Nyers Lili (1.a), 
Tóth Anna (2.b), Kotán Eszter (2.b).

Szomorúan vettük tudomásul, hogy a művészeti estről lemara-
dunk, hiszen a lányok művészeti iskolások, ezért felléptek volna 
tánccal, drámával, illetve zongorával. 26-án délben nekivágtunk a 
közel 5 órás útnak. Kis csapatunkat Sárvári Robi bácsi kísérte. A 
versenyen több mint 400 gyermek vett részt. Az alsós lány kate-
góriában 25 csapat indult. A 8 fordulós versenyből az első napon 
5, a másodikon 3 játszmát játszottak. Nagyon nehéz dolga volt a 
három kicsi lánynak, hiszen ők még csak első és második osztá-
lyosak, ellenfeleik pedig nagyrészt negyedikesek voltak. Maximális 
helytállásukra, küzdelmükre és a csapatért való összefogásukra na-
gyon büszkék lehetünk. 4 pontot szereztek csapatunknak. Külön 
említeném Kovács Lillát, aki a 8 fordulóból 7-et megnyert és egy 
döntetlent játszott. 11,5 ponttal csapatunk a 15. helyen végzett, 
magunk mögött hagyva pl.: Nógrád, Veszprém, Baranya megyét és 
két budapesti csapatot is. A helytállásért gratulálunk a csapatnak, 
Sárvári Robi bácsinak köszönjük a gondos felkészítést.

Kép és szöveg: Nyersné Cserháti Katalin

2013.04.20-án a Tiszaföldváron megrendezett V. Papp Bertalan 
országos gyermek sakkversenyen iskolánkat 9 tanuló képviselte. 
75 diák részvételével 4 korcsoportban kezdődött a rendezvény. A 
délutánba nyúló verseny díjkiosztásán ezúttal sem volt okunk szé-
gyenkezni.

Kovács Lilla (2. korcsoport) 1. helyezett
Nyers Lili (1. korcsoport) 3. helyezett
Balázs Léna (1. korcsoport) 5. helyezett
Tóth Anna (1. korcsoport) 7. helyezett
Nyers Dániel (2. korcsoport) 2. helyezett
Berényi Levente (3. korcsoport) 4. helyezett
Szűcs Levente (3. korcsoport) 5. helyezett
Balázs Lehel (2. korcsoport) 7. helyezett
Novodomszky Tibor (1. korcsoport) 8. helyezett
Reméljük, edzőnk, Gáspár Imre bácsi hamarosan felgyógyul, és 

mielőbb visszatér kis csapatához.
Kép és szöveg: Nyersné Cserháti Katalin

Minden évben kétszer megrendezésre 
kerül a fárasztó, de szórakoztató hulladék-
gyűjtés. Ebben az évben a tavaszi fordulóra 
április 19– 20-án került sor.

A gyűjtés 2 napig tart, és nagyon fontos 
nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek 
számára is. Csak vasat és papírt gyűjtünk, 
de azt mindenki nagyon szorgosan. Mérni 
a tanárok szokták, hiszen amelyik osztály a 
legtöbbet gyűjti, az jutalmat kap.

A lerakóhelynél és a nagyiskolában, aki 
megéhezik vagy megszomjazik, az ehet va-
jas kenyeret, zsíros kenyeret, és ihat teát! A 
nyolcadikos fiúk a pakolásban a tanárok és 
természetesen a gyerekek segítségére állnak.  
Iskolánk tanulói mindig élvezettel végzik a 
gyűjtést, és alig tudják kivárni a következőt.

Kép és szöveg: Pető Fruzsina 8. b
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A Védőnői Szolgálattal együttműködve 
a könyvtár idén is bekapcsolódott a Szüle-
tés hete (2013. május 6-12.) programjaiba, 
melynek során 2 eseménynek adott helyet: 
Andrek Andrea klinikai szakpszichológus 
Élet az anyaméhben – Milyen lehet odabent? 
címmel tartott előadást, melyre szép szám-
ban érkeztek várandós anyukák, akik a szülés 
előtt állva hasznos, nagyon emberi és törődő 
tanácsokat kaptak az előadónőtől, akinek 
mosolygós, közvetlen, tudatos személyisége 
lenyűgözte a hallgatókat. Pénteken este pedig 
egy felolvasóesttel vártuk az érdeklődőket, 
melynek témája a szülés, születés, az anyaság 
voltak. Megható történetekkel találkoztunk, 
természetesen személyes emlékek és élmé-
nyek is felelevenedtek az olvasókör tagjai 
által. A 2 program a TÁMOP 3.2.4.A-11/1-
2012-0068 A jövőben olvasunk? A jövőnek 
olvasunk! Az olvasóvá nevelés, az olvasáskul-
túra fejlesztésének hagyományos és új útjai 
program keretében valósult meg.

Nagy Ildikó könyvtáros, projektmenedzser

Születés heti programok a könyvtárban

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
új helyre költözött, a kossuth út 4. szám alá, 
a Napsugár Óvoda mellé. Mezei Zsolt munka-
erő-piaci menedzser és Basa Éva nevelőszülői 
tanácsadó szintén a szolgálattal egy épületben 
kapott helyet a működéséhez.

Családsegítő Szolgálat: 
· információszolgáltatás, tájékoztatás
· tanácsadás: szociális, életvezetési és men-

tálhigiénés ügyekben (családgondozó); 
jogi, pszichológiai, egészségügyi szakem-
berhez közvetítés

· ügyintézés segítése: nyomtatványok, ké-

relmek kitöltésében, hivatalos iratok, iga-
zolások beszerzésében, nyugdíj, egészség-
biztosítási, NAV stb. ügyekben történő 
közreműködés

· családi konfliktusok megoldásában való 
közvetítés.

Gyermekjóléti Szolgálat:
· gyermeknevelés: tanácsadás, közvetítés 

egyéb ellátókhoz (szakorvos, pszicholó-
gus, jogi képviselő stb.)

· tankötelezettség teljesítése: igazolatlan 
hiányzás, közvetítés pedagógus–szülő 
között

· családi konfliktus: családon belüli bán-
talmazás, kapcsolati krízisek

· várandóssággal kapcsolatos problémák
· gyermekek jogán járó ellátások, támoga-

tások (gyes, anyasági támogatás, családi 
pótlék, rgyvk, rgyvt)

A szolgáltatások igénybevétele minden eset-
ben ingyenes. A szolgálat változatlan ügyfél-
fogadási időben várja régi és új ügyfeleit:

Hétfő: 8-12 és 13-16 óráig
Szerda: 8-12 és 13-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig

Pető Erika családgondozó

Az állandó lakosság értelmezése: *2012. december 31-én érvényes lakóhellyel rendelkezett az adott településen, vagy ennek hiányában érvényes tartóz-
kodási hellyel rendelkezett, vagy ennek hiányában érvénytelen lakóhellyel (előző érvényes) vagy ennek hiányában érvénytelen (előző érvényes) tartózkodási 
hellyel rendelkezett. Ha semmilyen címmel nem rendelkezik, akkor lakcím nélküli besorolású és csak az országos összesítésben szerepelnek (országosan 373 fő)

A lakónépesség értelmezése: *2012. december 31-én érvényes tartózkodási hellyel rendelkezett az adott településen, vagy ennek hiányában érvényes 
lakóhellyel rendelkezett. Ha nincs érvényes címe, vagy semmilyen címmel nem rendelkezik, akkor nem került beszámításra egyik településre sem, csak az 
országos összesítésben szerepelnek. (országosan 55.653 fő)

Költözés!

Népességi adatok
Állandó lakosság Jászfényszarun 2012. december 31-én

Lakónépesség Jászfényszarun 2012. december 31-én

 0 – 2 3 – 6 7 – 14 15 – 18 19 – 60 61 – Összesen
Férfi 83 108 243 138 1694 477 2743
nő 60 110 229 128 1704 790 3021
Összesen 143 218 472 266 3398 1267 5764

 0 – 2 3 – 6 7 – 14 15 – 18 19 – 60 61 – Összesen
Férfi 85 106 242 126 1659 478 2696
nő 59 110 227 118 1667 787 2968
Összesen 144 216 469 244 3326 1265 5664

Fo
tó

: P
ál

 A
líz
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„Halld meg jó Istenem,
legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm
az édesanyámat!”
(Dsida Jenő: Hálaadás)

Anyák napja világszerte ünnepelt nap, 
amelyen az anyaságról emlékezünk meg. 
Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, 
egy államtitkár felesége hozta Amerikából. 
1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a 
hivatalos ünnepélyek közé. Ezen az ünnepen 
tisztelgünk az édesanyák előtt, és ékesszólóan 
fejezzük ki hálánkat mindazért, amit szüle-
tésünk óta tettek értünk. Nagymamaként 
meghívottja voltam a templomban rendezett 
anyák napi ünnepélynek. Az esperes úr nagy 
csodálkozással vette tudomásul, hogy megtelt 
a templom. Az oltár és a kegyhelyek az or-
gona különböző színű csokraival pompáztak. 
Az orgonavirág anyák napi motívum, nem 
hiányozhatott innen sem. Lányok és fiúk ün-
neplő ruhába öltözve, kipirult arccal, némi 
alázattal álltak az oltár előtt, várták Éva néni 
vezényszavát. Megható műsor következett, 
ahol furulyaszó, versmondás (saját költemény 
az anyáról), játék, ének, hegedűszóló követte 
egymást. A gyerekek így fejezték ki hálájukat 
azoknak az asszonyoknak, akiknek mindent 
köszönhetnek. A boldogság könnycseppjei 
minden édesanya, nagymami és dédike ar-
cán megjelentek. A meghatottságot fokozta, 
hogy egy-egy gyertya gyújtásával emlékez-
tünk azokra az édesanyákra, akik már nem 
lehettek velünk. Hálásak vagyunk a tanító 
néniknek és Éva néninek ezért a csodálatos 
műsorért! Hasonlóan ünnepélyes hangula-
tot ígért a 3. b. osztály iskolában rendezett 
anyák napi műsora is. Ezt a rendezvényt is 
boldog nagymamaként élhettem át. Minden 
családban nagy izgalommal készülődnek erre 
a napra gyerekek és édesapák egyaránt. Tit-

kolózva köszöntő verseket, dalokat tanulnak, 
kedves meglepetéseket, ajándékokat készíte-
nek, ám mindehhez a tanító nénik irányítása 
is szükséges. Ő állítja össze a műsort, kioszt-
ja a szerepeket és próbálnak, amíg tökéletes 
nem lesz. A műsor teljesen tökéletesre sike-
rült, minden tanuló tudta a szerepét. A fiúk 
verset mondtak, énekeltek. A lányok május 
virágainak szerepében köszöntötték az édes-
anyákat. Minden virág, minden kedves szó 
kevés azért cserébe, amit egy édesanya tesz 
a gyermekéért. Hála, szeretet, köszönet – ez 
a három szó volt az ünnep üzenete. Anyák 
napja csak egyszer van egy évben, de az év 
minden napja kevés lenne hálánk lerovására. 
Köszönet a tanító nénik kitartó közreműkö-
déséért! Szilágyiné Marika

Fotók: Szilágyiné Marika

Jászfényszarun, Kilián György úti otthoná-
ban kerestem fel Rácz Imréné Annuska nénit, 
aki gyermekkora óta hímez, varr, horgol – a 
foglalkozása is varrónő.

Elmondása szerint kézügyességét a nagy-
mamájától örökölte. A szinte illatot árasztó 
horgolt virágok, élethű állatfigurák főleg téli 
időszakokban készülnek.

A szomszédoknak próbálja átadni tudását, 
rávezetve őket a horgolás fortélyaira. Kíván-
juk, hogy erőben, egészségben még sokáig 
ügyeskedjen, hogy az utókor is keze munká-
jának csodájára járjon.

Köszönjük, hogy betekintést nyerhettünk e 
sokfajta kézimunka varázslatos világába.

Szilágyiné Marika
Fotó: Szilágyiné Marika

Anyák napján

Horgolt csodák

A 3. b osztály

Horgolt virágkosár – csak egy
a sok szépség közül
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Jászfényszaru Város Önkormányzata a hagyományokhoz híven má-
jus 1-jén rendezte meg a város napját. A reggeli zenés ébresztőben a 
fogatosokhoz csatlakozott több mint 90 feldíszített kerékpáros iskolás, 
akik a látványos felvonulás után nagy lelkesedéssel díszítették a május-
fát a sportpályán. A gyermekek élvezettel játszottak a Leader pályázat 
támogatásával elkészült népi gyermekjátékokkal és sokakat vonzott a 
délutáni bohóc, bűvész mutatvány, légvár, trambulin és a tombola is. 
Jónéhány baráti közösség igazi majális hangulatot idézve finom étele-
ket is főzött a helyszínen, melyet a mogyoródi zenészek jókedvű mu-
zsikája is segített elfogyasztani. 

A délelőtti szűréseken 70 fő regisztrált mérette fel egészségügyi álla-
potát a védőnők által szervezett hagyományos vizsgálatokon. 

A 20 éves a város rendezvénysorozat aznapi programjának fóku-
szában a közbiztonság is fontos szerepet játszott. A helyi rendőrök és 
polgárőrök autójának megtekintése mellett védelmi felszereléseket is 
próbálhattak az érdeklődők. Az új tagokkal bővült helyi tűzoltó egye-
sület ügyességi próbáján túl a jászberényi tűzoltók oltási és mentési 
gyakorlatát is nagy érdeklődés kísérte. A közönséget bevonó kutyabe-
mutató sok nézőt vonzott. 

Az idén a programok összeállításában a fő rendező elv a helyi értékek 
bemutatása volt. A jászfényszarui művészeti csoportok közül délután 
fellépett az egész Iglice Gyermeknéptánc Együttes, a Fehér Akác Nép-
dalkör, a társastánc tanszak több csoportja, a városi énekkar. Az esti 
könnyűzenei műsorban pedig a Bringa Roll, a Golf, a Swing együtte-
sek, valamint Jáger János és barátai szórakoztatták a közönséget. 

A jelentős érdeklődést kiváltó program csaknem 300 fő összefogásá-
val, összehangolt munkájával valósult meg, melyért ezúton is köszöne-
tet mondunk az önkénteseknek és a dolgozóknak.  Katinka

Fotó: Pál Alíz

Város napja igazi majális hangulatban
Fókuszban a helyi értékek és a közbiztonság
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Már hónapokkal ezelőtt tervezgettem, hogy 
elvégzek egy jobb agyféltekés rajztanfolya-
mot, de valahogy mindig odébb hessegettem 
a megvalósítást. Amikor azonban megláttam, 
hogy a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Tár-
saság májusi programjai között szerepel a 
kurzus, tudtam, nem várhatok, le kell csap-

nom a lehetőségre. Május 10-én, pénteken 
rajtam kívül még 9 kíváncsi jelentkező gyűlt 
össze a művelődési ház kistermében, ahol el-
képzeltük az elképzelhetetlent: megtanulunk 
rajzolni. A tanfolyam vezetője Mányoki Ka-
talin volt, akinek a jobb agyféltekés rajzolás a 
szenvedélye, olyannyira, hogy már az első tíz 

percben elhitette velünk, igenis mi is képesek 
vagyunk rá. Az első napon többek között az 
volt a feladatunk, hogy egy rólunk készült fo-
tót rajzoljunk meg. Volt, akinek jól, volt, aki-
nek rosszabbul sikerült, én másfél perc alatt 
végeztem is, mondván, nem erőltetem, ami 
nem megy. Egymás alkotásait látva hitetlen-

kedve néztünk egymásra, kételkedve Katira, 
hogy ebből jobb lehet, de ő az elejétől bizta-
tott, bízott bennünk. Szombaton a gyakor-
lás következett, edzettük a szemünket, hogy 
lásson olyan dolgokat is, amelyeken eddig 
átsiklott, hiszen minden a részletekben rejlik. 
Teljesen logikátlan dolgokat rajzoltunk, hogy 

csökkentsük a bal, a logikus agyféltekénk ak-
tivitását, mert gondolkodni és rajzolni egy-
szerre szinte lehetetlen. Sosem gondoltam 
azelőtt, hogy a rajzolás lehet ennyire embert 
próbáló feladat, egyszerűen fájóan türelmes-
nek kellett lennem ahhoz, hogy be tudjak 
fejezni egy-egy gyakorlatot. A harmadik na-
pon ismét kezünkbe vettük a fotónkat, mély 
sóhajtások kíséretében nekiálltunk méricskél-
ni, mint valami megszállottak, de azt hiszem, 
még akkor sem hittünk abban, hogy a nap 
végére csoda történik és megtanulunk rajzol-
ni. Két óra vonalazgatás, satírozás után nem 
hittem a szememnek: előtűnt az arcom a pa-
píron úgy, ahogy én látom, ahogyan le tudom 
rajzolni. És akkor elöntött a boldogság. A si-
ker kárpótolt a kényelmetlen percekért – és 
persze mikor négy órával később befejeztem 
a rajzom, ismét bekapcsolt a bal agyféltekém, 
és azóta sem hiszem el, hogy erre képes vol-
tam, azaz vagyok. Vajon mi minden lehet 
még, amiről azt gondolom, hogy nem tudom 
megcsinálni? Köszönöm az élményt!

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Tár-
saság programja a „Jászfényszaru város-
központjának értékmegőrző megújítása” 
városrehabilitációs projekt keretében elkülö-
nített Városközpont Programalap támogatá-
sával valósul meg. JFSZ-5.1.1/FVR-2012-07

Szilágyi Erzsébet
Fotó: Kovács Béla

Hosszú volt ez a tél, nehezen akart visszavonulót fújni, így aztán 
testre-lélekre felpezsdítően hatott az első igazán tavaszi hétvége. Azon 
az áprilisi víkenden, aki csak tehette, rohant a szabadba: napfényt inni, 
levegőt harapni, üde-zöldet látni; nem vágyott a „bent”-re, és sejtem, 
a szokottnál is kevésbé várta a hétfő reggelt. Csak még egy kicsit, csak 
még egy kicsit! – szokták kérni a gyerekek, amikor valami nagyon jó-
nak akar vége szakadni, és én is ezt zsolozsmáztam vasárnap délután az 
első idei bicikli-túráról hazatérve. Ajándéknak éreztem hát azt a sza-
badtéri koncertet, ami április 28-án zsongott együtt a tavasszal a város 
folyamatosan szépülő főterén felállított új zenepagodában.

Épületavatóra, a megújuló természet üdvözlésére nem is rímelhetett 
volna jobban zenei program, mint a CimbaliBand koncertje: az Unger 
Balázs-vezette banda ugyanis ezúttal vadonatúj albumát mutatta be. A 
különféle műfajok közötti átjárhatóságot példázó Ungerground sodró 
lendületű dalai könnyedén magukkal ragadták az örömzenére nyitott 
hallgatóságot. A népzene éltető forrásából merítő zenekar bő egyórás 
koncertjén felcsendültek még a rajongók számára régóta kedves nó-
ták is, és – oppadiridááááá! – persze, hogy a közönség sem maradt 
csendben. Sőt, nemhogy csendben nem maradt, de várja a folytatást, 
CimbaliBand-koncertekét, zenepagoda-béli műsorokét egyaránt: 
– csak még egy kicsit, csak még egy kicsit! – SJ –

Minden a részletekben rejlik…

Pagoda-avató mesterfokon,
avagy tavaszi zsongás a CimbaliBand-del

Fo
tó

: P
ál
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líz
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„Aranyszombatot” ünnepelt csapatunk április 6-án. Egyrészt ekkor 
került sor a 7 csapatos apci futsal torna (erről a sorozatról korábban 
már írtunk) éremátadójára, ahonnan sikerült hazahoznunk a bron-
zot és – a csapatok majdnem egyöntetű szavazatai alapján – a legjobb 
kapusnak járó díjat is. Azért is fontos ez a nagyszerű helyezés az éle-
tünkben, mert ez volt az első bajnokság jellegű folyamatos megméret-
tetésünk, illetve a tornát megelőző apci barátságos meccset leszámítva 
az első futsal szereplésünk is. A torna végeredménye:

1. Amazon SE (Apc) 12 11 - 1 69 – 13 33p
2. Héhalom  12 10 - 2 60 – 22 30p
3. kOlIBRIk JÁSzFénySzARU  12 6 2 4 39 – 29 20p
4. Buják  12 6 1 5 48 – 32 19p
5. Gyöngyösi AK 12 4 - 8 31 – 72 12p
6. Lokomotív SE Hatvan  12 3 1 8 28 – 47 10p
7. Toldi DSZSE (Dorogháza) 12 - - 12 11 – 71 0p

Legjobb kapus: Berényi Melinda Kolibrik, Jászfényszaru

De nem arany a szombat aranyérem nélkül, aznap ugyanis egy tor-
nára is hivatalosak voltunk a martfűi csarnokba. Ugyan az indulásunk 
az utolsó pillanatig kérdőjeles volt, többen is betegek voltunk (csapat-
kapitányunk, Sulyok Flávia sajnos végül nem is tudott részt venni), de 
megérte elmenni! A részletes ismertetés helyett azonban álljanak itt a 
tények, a meccseredmények:

KOLIBRIK – 44. Hadtest 5:0
Hódmezővásárhely – KOLIBRIK 0:4
KOLIBRIK – Kisdelfin 7:0
KOLIBRIK – Fehér Delfin 1:1

Az utolsó (számunkra már tét nélküli, ellenben kemény) meccset 
leszámítva tehát minden mérkőzést gólokkal nyerve a csapat végül a 
jól megérdemelt 1. helyen végzett, a torna gólkirálynője pedig csapa-
tunkból Holló Anna lett 7 góllal. Túl sok volt még hátra áprilisból 
ahhoz, hogy torna nélkül záruljon, így 27-én Szolnokra látogattunk, 
ahol színvonalas körülmények között műfüves pályán játszottunk a 
Focimajálison. Talán a későn érkező tavasz számlájára írható, hogy itt 
kevesebb gól esett, hiszen előtte nem sok alkalmunk volt a szabad ég 
alatt edzeni, azonban panaszra semmi okunk sem lehet, csapatunk 
nagyszerűen szerepelt. Az első meccsen a martfűi csapat vehetett re-
vánsot a kupájuk elhódítása végett… azaz csak vehetett volna, ha nem 
vagyunk résen: Fehér Delfin - KOLIBRIK 1:3. A másodikon egy is-
meretlen csapatnak mutatkoztunk be: Csanádapáca SE - KOLIBRIK 
0:2. A hirtelen jött melegben mintha egy kicsit holtpontra került vol-
na a csapat: Tehetség Fehér - KOLIBRIK 0:0. De sikerült átlendülni 
és gyarapítani a győztes meccsek számát: KOLIBRIK - Másnaposok 
2:1. Végül pedig feltenni az i-re a pontot: Tehetség Kék - KOLIBRIK 
0:2. Így csapatunk ismét gyarapodott egy 1. helyezéssel és egy győ-
zedelmes nap emlékével. Pár nappal később ránk köszöntött május 
1-je, amikor többéves hagyomány szerint hazai pályán zajlanak a női 
foci küzdelmei, nem történt ez most sem másként. Ezen a napfényes 
reggelen 4 csapat verbuválódott össze, hogy eldöntse, ki érdemli az 
idén a kupát. Aki kijött szurkolni, láthatta, hogy gól esett bőven, de 
szerencsére a mi kapunkba mindössze csak egy.

Tura – KOLIBRIK 0:6
gl.: Sulyok Flávia (3), Holló Anna (2), Berényi Éva

KOLIBRIK – Pusztamonostor 6:0
gl.: Holló Anna (4), Juhász Nikolett (2)

Hatvani Loki – KOLIBRIK 1:7
gl.: Földi Renáta, ill. Sulyok Flávia (4), Juhász Nikolett,

 Berényi Éva, Holló Anna

Csapatunk tehát az előző sikerek után ismét megszerezte az 1. helyet. 
Amellett, hogy ez az első hazai május 1-jei kupánk, az az örömte-
li helyzet állt elő, hogy csapatunkból Sulyok Flávia és Holló Anna 
egyaránt 7-7 gólt szerzett; a torna gólkirálynője Holló Anna, legjobb 
játékosa pedig Sulyok Flávia lett. Összességében tehát egy torna 3. 
hely, továbbá 3 kupagyőzelem (1 terem, 1 műfüves, 1 füves kupa) a 
közelmúlt mérlege, és reméljük, hogy a jövőben is hasonlóan nagysze-
rű eredményekről adhatunk majd tudósítást. Addig is a focizni vágyó 
lányokat, hölgyeket, asszonyokat szeretettel várjuk a focipályán!

Berényi Melinda csapattag

Kolibrisikerek

Ormai Pálné Barna Jolán munkáiból életmű kiállítás nyílt május 10-
én, a jászfényszarui Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban. 
Az ünnepélyes megnyitó délután 15 órakor kezdődött, ahol az alkotót 
városunk polgármesterasszonya, Győriné dr. Czeglédi Márta köszön-
tötte. Az alkotó öt munkáját a városnak adományozta.

Joli néni 63 évesen kezdte el a gobleinezést, 1997-ben, a horgolás 
és hímzés mellett. Legelőször unokájának készített egy angyalkásat. 
Bérbe, megrendelésre is varrt kb. 40 darabot. Kezdetben csak a téli 
hónapokban foglalkozott ezzel.

Mindegyik témát egyaránt szereti. Munkái a lakás díszei is egyben, 
igaz, az elkészült képek bekeretezése komoly anyagi terhet jelent. Na-
gyon sok fényszaruit ő fertőzött meg a gobelinezéssel. Képei már Hor-
vátországba is elkerültek.

A kézimunkázáson kívül nagyon szereti az olvasást és a keresztrejt-
vényezést is.

Joli néni két munkája a Kiskunfélegyházi Kiskun Múzeumban be-
rendezett, Jászfényszarut bemutató időszaki kiállításán is látható jú-
nius 15-ig.

Pál Alíz, Nagy Ildikó

Goblein kiállítás Ormai Pálné Barna Jolán munkáiból
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Hol legyen a gyerek a tanítási szünetben? milyen hasznos elfog-
laltsággal töltse ki a napot? Ilyen és ehhez hasonló kérdések me-
rülnek fel minden gyermeket nevelő családban. Ebben szeretnénk 
egy kis segítséget nyújtani programajánlónkkal.

hétfő 15–18 óráig asztalitenisz tanfolyam és edzés
kedd 10–12 óráig közösségi játékok, társas játékok, drámajátékok 

iskolásoknak
szerda 10–12 óráig népi gyermekjátékok a tájházban
csütörtök 10–12 óráig Pentaque golyójáték a művelődési ház parkjában
péntek 10–12 óráig Mesepiknik – mesés foglakozások, kézműves prog-

ramok, diavetítés ovisoknak és kisiskolásoknak

Júliusban és augusztusban 1–1 filmdélután nagyobb iskolásoknak a 
könyvtár nyitvatartási idejében internet és minden könyvtári szolgáltatás 
hozzáférhető

Aki táborba küldené csemetéjét, annak itt a városunkban működő in-
tézmények, szervezetek táborajánlója, zárójelben a szervezőkkel.

június 17–20 Néptáncos edzőtábor Szigetmonostoron
 (Iglice, Péter Szilárd)
június 17–21. Európai játékok-játékok európai határok nélkül 

címmel napközis tábor a Kisiskolában
 (Ézsiásné Róka Mária)
június 24–28. Penczner Pál kézműves tábor az iskolában
 (Berze Lászlóné)
június 24–28. Tánctábor a művelődési házban
 (Bálint Éva Linda)
július 2–9. Virgonc tábor Bázakerettyén
 (iskola, Lovászné Török Magdolna)
július 22–26.  Emlékek őre olvasótábor a könyvtárban
 (művelődési ház és könyvtár, Nagy Ildikó)
július 29–aug 3.  Hittanos tábor Máriapócson
 (Egyháztestület, Sándorné Tóth Éva)
augusztus 5–9. Legyen tiéd a könyv – fafaragó alkotótábor a táj-

házban (művelődési ház és könyvtár,
 Bujdosó Katalin)
augusztus 22–25. LuminaLarp tábor a Vadászháznál
 (művelődési ház és könyvtár, Szabó László)

június 2.  9 óra: V. Fogathajtó verseny a lovaspályán
június 8.  8 óra: Megyei Tűzoltóverseny a Sportpályán
június 28. 18 óra: Múzeumok éjszakája a Tájházban,
  téma: a magyar virtus
június 30.  9 óra: II. Díjugrató verseny a lovaspályán
augusztus 3. 9 óra: Tarlófesztivál az Ipari Park területén
augusztus 11. 18 óra: Főtéri vásári komédia
 a Rimóczi-kastély udvarán
augusztus 19. 20 éves a város – központi ünnepség a főtéren
augusztus 20. 15 óra: Kemence ünnepe a Tájházban

május 31.  alsó tagozatos gyerekek gyereknapi kirándulása a 
jászberényi állatkertbe

június 4.  19 óra: Trianoni megemlékezés az emlékműnél 
június 7-8. Közösségépítő kisebbségi napok
 a Szent József téren – sok zenével
június 8. Zártkörű diszkó a művelődési házban
június 9. 6.30 óra: Béke Horgászegyesület
 helyi horgászversenye

június 9.  16 óra: Alvégi színkör bemutatkozó műsora
  a Szent József Szabadidőparkban 
június 9. 17 óra: Roma táncház
  a Szent József Szabadidőparkban  
június 13. Diáknap az iskolában
június 15. Iskolai ballagás
június 16. 9 óra: Harc a Gólemmel 3+1 kalandjáték
 kicsiknek a művelődési ház előtti parkban
június 21-23. XIX. Jász Világtalálkozó Jászberényben
július 15-19. Jászfényszarui Nyári Egyetem középiskolások és 

felsőoktatásban tanulók, valamint minden ér-
deklődő részére a művelődési házban

 (naponta 16–20 óráig)
augusztus 10. Éjszakai horgászverseny a Kalapgyári I.sz. tónál
 (19-07-ig)

Bővebb információ a www.jaszfenyszaru.hu honlapon
és a Facebook-on!

Katinka

Az idén 5. alkalommal kerül megrendezésre Jászfényszarun a Múzeu-
mok Éjszakája rendezvény, 2013. június 28-án 18-órától, melynek té-
mája: a magyar virtus.

A program része lesz a legdicsőbb bajnok avatása, ehhez keressük a 
legerősebb, legbátrabb, legvitézebb, leggyorsabb, legokosabb (j)ászok-at.

Jelentkezni lehet a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nyitva-
tartási idejében a könyvtárban vagy a helyszínen (Kiss József Helytörté-
neti Gyűjtemény, Jászfényszaru, Somogyi Béla u.)

Süteménysütő-verseny!
Az idén a meggyből és cseresznyéből készült süteményeké lesz a fősze-

rep, a helyszínen várjuk a lányok- asszonyok házi remekműveit.
Jelentkezzen, jöjjön el ön is a családjával, mi szeretettel várjuk!

A szervezők

A Színjátszók Baráti Köre (SZIBAKÖ) a Szent József Szabadidőpark-
ban háromféle tartalmas szabadidős programot szervezett az elmúlt fél 
évben a „Szociális városrehabilitáció Jászfényszaru fejlődéséért” projekt 
keretében elkülönített Alvég Programalap (JFSZ-5.1.1/SzVR-2012) tá-
mogatásával. 

 
Június 9-én, vasárnap 16 órakor a Szent József Szabadidőparkban az 

alvégi színkör bemutatja a Zurinka című eredetmondát és a Népmesécs-
ke című paródiát. A népi hagyományokra épülő műsorban közremű-
ködnek a Fortuna Együttes tagjai, a társastánc tanszak növendékei. A 
bemutatót a Zagyva banda és az Iglice Gyermeknéptánc Együttes roma 
táncháza követi.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Itt a vakácIó!
Szünidei programok Jászfényszarun

Állandó szünidei programok
július 1-től a Petőfi Sándor

Művelődési Ház és Könyvtárban:

Családi programnak ajánljuk
a városi nagyobb rendezvényeket:

Egyéb programok:

Férfiak és asszonyok!
Legények és leányok!

Felhívás a Múzeumok Éjszakája
Legények és leányok!

Felhívás a Múzeumok Éjszakája
Legények és leányok!

rendezvényre

Színjátszó premier az Alvégben!
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Emlékezés

HORVÁtH kÁROly
halálának 9. évfordulójára.

„Jó édesapát feledni nem lehet Sírján túl is ott él a szeretet.
A jó szívét, dolgos két kezét Áldd meg Atyám!
És megköszönöm, hogy ő volt az édesapánk.”

Felesége, fia, lánya és családja

Emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

BERényI mAgDOlnA
halálának 3. évfordulójára.

„Mint gyertyaláng lobban el az élet,
mint gyors folyó suhannak az évek.
Még fájó emlékként a múlt dereng,

de a szív soha nem felejt.”
Szerető családod

Megemlékezés

tURÓCzI JÁnOSné
halálának 3. évfordulójára.

„Nehéz az életet élni nélküled, mert Te voltál a jóság és a szeretet.
Elvitted a fényt és a meleget, csak egy sugarat hagytál, az emlékedet.”

Szerető családod

Köszönetet mondunk a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek,

munkatársaknak, hogy

PÁll FEREnC
temetési szertartásán megjelentek,

sírjára koszorút, virágot hoztak, fájdalmunkban 
osztoztak.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk a rokonoknak, szomszédoknak,
ismerősöknek, akik szeretett halottunk,

ÖzV. RékASI PÁlné
tÓtH mÁRIA

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek.

Külön köszönet a Gondozási Központ
minden dolgozójának!

A gyászoló család Emlékezés

kOVÁCS SÁnDOR
és

SőREgI tERézIA
25 éve elhunytakra és fiaik,

lÁSzlÓ 11 éve és SÁnDOR fél éve elhunytakra.

Emléketek örökké él a szívünkben.
gyermekeik és testvéreik

Emlékezés

FARkAS JÁnOS
halálának 1. évfordulójára

„Nehéz szívvel itt kellett hagynom Titeket,
de a lelkem örökre itt marad veletek.
Szememet lehunytam örökre, elhagytam testem,
de a lelkem és emlékem örökké veletek marad. 
Fentről vigyázok most már rátok,
segítem utatok, drága családom.”

„Egy asszonynak szeretett férje, gyermekeinek szeretett apja,
unokáimnak imádott Tatája voltam, vagyok és maradok.”

Szerető családja

Emlékezés

méSzÁROS SÁnDOR
halálának 1. évfordulójára

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

Szerető családja

Helyesbítés

Áprilisi anyakönyvi hírek

Áprilisi lapszámunkban a 21. oldalon megjelent, húsvéti kézműves 
foglalkozást ábrázoló fotót Menyhárt Éva készítette. A szerk.

SZÜLETTEK: Banya Kitti (Feka Kitti), Győri Olivér (Szabó Gabri-
ella), Völgyi Zoltán (Baranyi Beáta).

HÁZASSÁGKÖTÉS: nincs adat.

ELHUNYTAK: Borbély Pálné Kis Mária (79), Fózer Józsefné Kiss 
Ilona (83), Jenes Jánosné Rózsa Ilona (82), Pataki 
Lászlóné Király Magdolna (82).

Emlékezés

nAgy IStVÁn
halálának 16. évfordulójára és felesége,

RUSAI IlOnA
halálának 8. évfordulójára.

Emlékezés

nAgy tIBOR
halálának 3. évfordulójára.

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

Szeretteik

Emlékezés

gORCSAkOVSzkI
gyÖRgy

halálának 5. évfordulójára. Megemlékezik
felesége, családja és unokái
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Tisztelt jászfényszarui lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy előzetes időpont egyeztetés alapján 

édesapám lakásán (Jászfényszaru, Fürst S. u. 12.)

ügyVéDI tEVékEnySégEt FOlytAtOk.
Dr. Tóth Zoltán – ügyvéd – Telefon: 06-20/544-5206

ÜdÜlési lehetőség a Zsóry-fÜrdőben!
Tel.: 06/30/393-5737

Komplett

magánfogászati
rendelés
Jászfényszaru,

dózsa gy. u. 14. sz. alatt.

Fény Dental
Fogászati Centrum KFt.

időpont-egyeztetés
telefonon vagy személyesen. 

tel.: +36-30/947-7453

Külsős orvostól
fogtechnikai munkát vállalunk.

Jó minőségű
pálinkafőzés

rövid határidővel,
kedvező áron Jászfényszarun.

Tel.: +36-30/523-1248
Ugyanitt szikvíz-készítés,

kis- és nagyfogyasztót kiszolgálunk!

GÉPI FÖLDMUNKA!
Épületbontás, alap-, pinceszedés
Egyéb gépi földmunkák
+36-70/778-9818

Apróhirdetések
Jászfényszarun a Bacsó Béla utcában 1290 nm telken 1960-as építésű 

110nm-es lakóterű ház jelentősen felújított állapotban eladó.
A házhoz pince, istálló, ólak és garázs is tartozik!

Érdeklődni lehet: +36-20/999-7901; +36-20/976-1350
*

Az újjáépülő városközpont közelében 100 nm-es kockaház eladó.
(Melléképület, vegyestüzelésű és gázkazán, egy szobában konvektor.)

Érdeklődni: +36-30/850-3982
*

Ház eladó! Jászfényszaru, Árpád u. 35.
Érdeklődni: +36-20/591-5146

ifj. Pál János vállalja
hőszigetelt ajtók, ablakok,

illetve beltéri ajtók készítését,
görcsmentes, rétegragasztott,
hossztoldott borovi fenyőből.

Igény szerint felület kezelve, beépítve.
Továbbá vállalja egyéb asztalos munkák készítését

(bérgyalulás, fűrészelés stb.)
Elérhetőség: 5126 Jászfényszaru, Dobó István út 77.

Tel.: 06-30/464-9190

Ingyenes szemvizsgálat
a FEDÓ OPTIKÁBAN!

szemüvegkészítés esetén
Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 10. 

Telefon: +36-70/224-4179
Szemvizsgálat minden pénteken 14.00 órától

(bejelentkezés alapján)

Rendel: Dr. SISKA IRÉN szemész szakorvos.
Bejelentkezés személyesen, vagy a +36-70/224-4179-es telefonszámon.

FolyAmAtoS AKcIóK!

Ezen hirdetés felmutatása
2.000 Ft kedvezményt jelent

szemüvegkészítés esetén.

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–17.00 óráig
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A találkozóra különjáratú busz indul június 22-én, szombaton fél 
10-kor, melyre a helyi buszmegállókban lehet felszállni. A részletes 
programról a művelődési házban kihelyezett plakátról, vagy az inter-
netről tájékozódhatnak. Előzetes bejelentkezés és bővebb információ a 
művelődési házban Szabó Lászlónál.

2013. június 8-án 8 órai kezdettel megyénk önkéntes tűzoltói rész-
vételével tűzoltó verseny lesz Jászfényszaru Város Sporttelepén.

A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel meghív és vár:
Jászfényszaru Város Önkormányzata Tűzoltó Egyesület Jászfényszaru

Június 7-én és 8-án Közösségépítő Kisebbségi Napokat tartanak, 
a FIROSZ jászfényszarui szervezete rendezésében, a Szent József Sza-
badidőparkban. A kétnapos rendezvény célja az egymás mellett élő 
kultúrák megismerése és a helyi identitás erősítése. Az érdeklődők 
megismerkedhetnek kézműves foglalkozás keretén belül a hagyomá-
nyos cigány mesterségekkel, lesz cigány festő kiállítása, idősebb cigány 
muzsikusok hang- és képfelvételeinek vetítése. Június 7-én fellép az 
Iglice Gyermek Néptáncegyüttes, majd 18.30-tól magyar nóta est, he-
lyi cigányzenekar kíséretével, helyi és meghívott énekesekkel.

Június 8-án autentikus cigánytáncokkal, roma táncházzal, Cim ba-
li band koncerttel, Radics Gigi és Kökény Attila fellépésével zárul a 
rendezvény, ahová a belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel várnak a 
szervezők!

A FIROSZ Jászfényszarui Szervezetének programja
önkormányzati és a

„Szociális Városrehabilitáció Jászfényszaru fejlődéséért 
városrehabilitációs projekt keretében elkülönített

Alvég Programalap támogatásával valósul meg.
(JFSz-5.1.1/SzVR-2012-09)

Dr. Szabó tamás országgyűlési képviselő május 31-én és június 28-
án várja a lakosságot fogadóóráján a Rimóczi Kastélyban, 15–17 óráig.

Ezzel egy időpontban győriné dr. Czeglédi márta polgármester 
is várja a lakosságot. Ezen túlmenően a polgármester asszony helyi 
ügyekben az ügyfélfogadás időpontjaiban bármikor felkereshető.

XIX. Jász Világtalálkozó
Jászberényben – Június 21–23.

Tűzoltóverseny Jászfényszarun

Közösségépítő kisebbségi napok

Fogadóóra




