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TiszTelT lakosok!
Városi lapunk következő számában tervezzük tájékoztatni 

lakosságunkat a helyben működő vállalkozások humánpo-
litikai terveiről, különös tekintettel a képzettségi szint, vala-
mint a szállásigények vonatkozásában.

Önkormányzatunk pályázati úton kívánja bőví teni a bejá-
ró dolgozók helyi szálláslehetőségének fejlesztését, valamint 
a duális képzés feltételeinek kialakítását. Így felmerült az 
igény, hogy ennek okairól a város valamennyi lakója infor-
mációt kapjon. Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

a kérdőív kitöltői
okos te le font nyerhetnek
(a kép illusztráció).

Részletekről
az ifjusag.jaszfenyszaru.hu
honlapon, illetve
az Ifjúsági Irodában
(Városháza II. emelet)
tájékozódhatnak.

Jászfényszaru Város Önkormányzata 14-17 év közötti fiatalok je-
lentkezését várja az Erasmus+ Youth Exchange program keretein belül 
megrendezendő Find Your Magic echo elnevezésű táborba.

A tábor 2017. július 24-augusztus 1. között kerül megrendezésre a 
németországi erfurt városában, valamint Thüringia tartomány egyik 
népszerű ifjúsági központjában.

A program során Magyarországról, Lengyel-
országból, Németországból és Franciaország-
ból 6-6, összesen 24 fiatal kerül kiválasztásra, 
hogy nemzetközi tapasztalattal és feledhetet-
len élményekkel gazdagodjon. A tábor nyelve 
angol, azonban a részvételnek nem feltétele a 
nyelvvizsga bizonyítvány.

A projekt európai uniós finanszírozással 
 valósul meg, amely tartalmazza az utazás, a 
szállás és az étkezés költségeit. 
Regisztrációs költség: 6.000 forint
Mi az, amire szükség van?
 · bátorságra (az eddig elsajátított angol nyelv használatához)
 · nyitottságra
Miért jó az Erasmus+ Youth Exchange?
 · informális oktatással fejleszti a fiatalok képességeit
 · új kapcsolatok kialakítására ad lehetőséget
 · támogatja a fiatalok mobilitását

Jelentkezés az Önkormányzati Hivatal Ifjúsági Irodájában.

Illés Gergő Győriné dr. Czeglédi Márta
ifjúsági koordinátor polgármester
06/57 520 144 · illes.gergo@jaszfenyszaru.hu

2017. június 23-25. között került megrendezésre a XXIII. Jász Vi-
lágtalálkozó Jászladányon. Fontos volt számunkra ez a világtalálko-
zó, hiszen 2018. június 29. és július 1-je között mi adunk otthont 
a XXIV. Jász Világtalálkozónak. Jól sikerült, megszervezett ünnepség 
volt, sok tapasztalattal gazdagodtunk! Köszönjük, hogy részesei lehet-
tünk e rangos eseménynek!

Jászfényszaru Város Önkormányzata 
nyereményjátékot hirdet!

Jász világtalálkozó

Felhívás nemzetközi csereprogramra

Az augusztus 13-tól 20-ig tartó Fény Napok keretében
fesztiválhangulat lepi el a várost! Légy Te is részese,

jelentkezz a nyilvános események mellett szervezett programunkra
az ifjusag.jaszfenyszaru.hu honlapon.

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester átveszi a vándorbotot
Bertalanné Drávucz Katalintól Jászladány polgármesterétől
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
a képviselő-testület 2017 májusában négy alkalommal tartott 

ülést. a hozott döntésekről az alábbiakban nyújtunk összefoglalót 
az érdeklődő olvasóknak.

2017. május 3.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján döntöttek a 

Hajtató területén szociális blokk felújításához ajánlattevők kijelö-
léséről.

Jászfényszaru Város Önkormányzata, mint a Jászfényszaru, szabad-
ság út 32. szám alatti, 791. hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa hozzájárult 
ahhoz, hogy a Jászfényszaru Városi Sportegyesület által a Magyar Ké-
zilabda Szövetséghez a társasági adó (TAO) sportcélú felajánlásának 
bevonásával a látvány-csapatsportok támogatási rendszerén keresztül 
sportcsarnok építésére benyújtott pályázat eredményessége és a 
beruházás megvalósulása esetén a 791 hrsz.-ú ingatlanra a beruházás 
megvalósításától számított tizenöt év határozott időre az igénybe vett 
támogatás mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Ál-
lam javára. A képviselő-testület kötelezettséget vállalt arra, hogy a jel-
zálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében a Jászfényszaru 
Városi sportegyesület-
tel együttműködik, a 
bejegyzéshez szükséges 
tulajdonosi nyilatkoza-
tokat megteszi, és ren-
delkezésére bocsájtja. 
Felkérték Győriné dr. 
Czeglédi Márta polgár-
mestert arra, hogy gon-
doskodjék a pályázat 
benyújtásáról.

A képviselő-testület 
elfogadta pályázat 
benyújtását, hogy a 
Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium által óvo-
dai kapacitásbővítést 
célzó beruházások 
támogatására kiírt 
felhívására a Jászfény-
szaru, Kossuth Lajos 
út 2. (hrsz. 478.) szám 
alatt épülő új óvodára, 340.284.976 Ft támogatható pro jekt mérettel 
és 102.085.493 Ft támogatási igénnyel. 

az önerő 238.199.483 Ft összegét az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében biztosítja.

Egyhangúlag támogatták a Virágos Magyarországért környezet-
szépítő versenyre, valamint az idősbarát Önkormányzat díj pályá-
zatokra történő benyújtását.

A 2017. évi önkormányzati nyári diákmunkához és szakmai 
gyakorlathoz forrás biztosítására vonatkozó határozat alapján a 
nyári diákmunka keretében 65 fő foglalkoztatásához 6.613.691 
Ft-ot biztosít Jászfényszaru város 2017. évi költségvetésének terhé-
re azzal, hogy lehetőség esetén az önkormányzat nyári diákmunka 
támogatására pályázatot nyújt be a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatalhoz, és a pályázattal elnyert 
támogatás mértékével csökken a biztosított 6.613.691 Ft felhasznál-
hatósága. Továbbá 6 fő számára összesen 181.975 Ft forrást biztosít 
szakmai gyakorlat során felmerülő, tanulóknak járó juttatásra a 
város 2017. évi költségvetéséből. 

A képviselő-testület megtárgyalta a Jászfényszaru szennyvízelve-
zetési agglomerációs Társulás 2016. évi zárszámadását.

Döntöttek a XXIII. Jász Világtalálkozó támogatásáról a kérelemben 
megfogalmazott marketing eszközök vásárlásával bruttó 300 EFt ösz-
szegben, melynek fedezetét a 2017. évi költségvetés terhére biztosítja.

zárt ülésen elbírálták az otthonteremtési támogatás iránti kérel-
meket, mely szerint 15 kérelmet támogattak, 3 kérelmet pedig elutasí-
tottak. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a támogatási 
szerződések megkötésére.

2017. május 10.
a rendkívüli ülésen jóváhagyták az önkormányzati bázisú ipari 

inkubációs tevékenységek támogatására a megyékben „inkubátor-
házak fejlesztése” című, TOP-1.1.2-16 kódszámú felhívásra a Jász-
fényszarui Ipari Centrum Kft. által történő pályázati kérelem be-
nyújtását.

Módosították az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások tá-
mogatására szóló pályázat benyújtásáról korábban hozott képviselő-
testületi határozatot 113.297.155 Ft-os támogatási igényre, valamint 
az új önerő 251.542.013 Ft-os összegére.

A testület elbírálta a Nemzeti agrárkamara állásfoglalása ellen 
benyújtott kifogást.

2017. május 17.
Határozatot hoztak a Jászfényszaru ipari Centrum kft. 2016. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatójáról, és a 2016. évi egyszerűsített 
éves beszámoló elfogadásáról. Jóváhagyták az adózott eredmény 
215.436.000,-Ft eredménytartalékba történő helyezését, valamint, 
hogy az adózás előtti eredményből 109.000.000 Ft-ot fejlesztési 

tartalékként lekötött 
tartalékba helyezzen, 
amelyet az elkövetkező 
négy évben fog felhasz-
nálni beruházásokhoz.

Döntöttek a Hat-
van és Térsége Hul-
ladékgazdálkodási 
és környezetvédelmi 
Nonprofit közhasznú 
korlátolt Felelősségű 
Társasággal kötött 
közszolgáltatási szer-
ződés felmondása tár-
gyában. 

Határozatot hoztak 
a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálko-
dási és környezet-
védelmi Nonprofit 
közhasznú korlátolt 
Felelősségű Társaság 

2016. évi beszámolójának elfogadásáról, a Társaság könyvvizsgá-
lójának megválasztásáról, a Hatvan és Környéke Települési Szilárd-
hulladék-gazdálkodás Fejlesztési Társulás 2016. évi zárszámadásá-
ról, a 2016. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről, a 
2016. évi vagyonmérlegéről és a 2016. évi adósságot keletkeztető 
ügyleteiről.

Megtárgyalták a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszál-
lás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (ii. 3.) kor-
mányrendelet alapján meghirdetésre kerülő felhívásra a kérelem 
előkészítésére, munkásszállás kialakításához szükséges önkormányzati 
területek kijelölésére, és a szükséges ingatlanok belterületbe voná-
sára vonatkozó javaslatot.

A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgár-
mestert arra, hogy a határozatban szereplő feladatok végrehajtá-
sáról gondoskodjék, az ahhoz szükséges nyilatkozatokat az önkor-
mányzat nevében tegye meg.

Jászfényszaru Város Önkormányzata a ToP-1.1.1-15-
JN1-2016-00008 azonosító számú, ipari parkban utak építése 
tárgyú projekthez kapcsolódó, 32-es sz. főúti csatlakozás kiépítésé-
nek finanszírozásáról szóló tájékoztatót elfogadja azzal, hogy ameny-
nyiben a fejlesztés saját forrást igényel, arról a pontos forrásigény is-
meretében dönt.

A testület a Tornacsarnok megvalósításához további 200 MFt tarta-
lékba helyezéséről döntött.

További külterületi út fejlesztésére hagyott jóvá 1 MFt keretösszeget, 
valamint az út belterületbe vonásáról is határozott.

(folytatás a 3. oldalon)

Ülésezik a képviselő-testület – 2017. május 31. Fotó: Tanczikó-Ruis Beatrix
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 2. oldalról)
2017. május 31.
A képviselő-testület a jászberényi rendőrkapitány Jászfényszaru 

város közbiztonságának 2016. évi helyzetéről, a közbiztonság ja-
vítására tett intézkedésekről szóló beszámolóját tárgyalta meg és 
fogadta el.

Fózer Tibor tűzoltó ezredes a Jász-Nagykun-szolnok Megyei  
katasztrófavédelmi igazgatóság Jászberényi Hivatásos Tűz oltó-
parancsnokság 2016. évi tevékenységéről számolt be a képviselők-
nek, és személyes jelenléte révén a fűtéstechnikai (kémények) hatósági 
ellenőrzésekről és az aktuális jogszabálymódosításokról nyújtott tájé-
koztatást. 

Elfogadták Jászfényszaru Polgárőr egyesület 2016. évi beszámo-
lóját, és az egyesület címerhasználati kérelmét az előterjesztésnek 
megfelelően.

A közbiztonsági napirendek keretében megtárgyalták a köz terü let-
felügyelők 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját is.

a Petőfi sándor Művelődési Ház és könyvtár 2016. évben vég-
zett tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásával egyidejű-
leg javasolták az intézményben történő kereskedelmi árusítások lehe-
tőségeinek felülvizsgálatát, valamint támogatták, hogy a beépítendő 
lift tervezésének előkészítése kezdődjön meg, továbbá a nagyterem 
parkettája csiszolására és lakkozására 2,8 MFt előirányzatot biz-
tosítottak az intézmény dologi kiadásaiban. Felkérték a GAMESZ 
igazgatóját, hogy a munkák előkészítését az intézményvezetővel egyez-
tetve kezdje meg. 

Elfogadták a Jászfényszaru Város Gondozási központja kérelmét, 
dologi kiadásainak fedezetére 1.048 eFt-ot biztosítottak az intéz-
mény költségvetésében.

közbeszerzési napirendek keretében:
a „Mezőgazdasági ráépülő startmunka az önfenntartás erősíté-

séért” című, 2017. évi kistérségi startmunka mintaprogramban 
500 db napos csibe beszerzéséhez ajánlattevők kijelölése mellett 
a testület a Hajtató területén szociális blokk felújításához nyertes 
ajánlattevőként a Boros & sánta kft.-t javasolták az árajánlatában 
szereplő ár bruttó 13.488.497 Ft figyelembe vételével.

Döntöttek a Mazács ház felújítása kivitelezésének ajánlattételi felhí-
vásáról és az ajánlattevők kijelöléséről.

elrendelték a régi óvoda bontásának előkészítését, a bölcsőde 
területelőkészítése érdekében.

Jóváhagyták a bölcsőde kivitelezésére nyílt közbeszerzési eljárás aján-
lattételi felhívását.

kijelölték a Jászfényszaru 05/214. hrsz.-ú ingatlanon 580 méter 
hosszban út, valamint a 05/212. hrsz.-ú „névtelen út”(330 méter 
hosszban felújítás, 705 méter hosszban építés) tervezésére az aján-
lattevőket.

a zöldváros pályázat kiviteli terveinek készítéséhez kiválasztot-
ták az ajánlattevőket, és felhatalmazást adtak a polgármesternek a 
nyertes ajánlat jóváhagyása tárgyában.

Döntöttek a közbeszerzési szabályzat elfogadásáról szóló 
57/2016. (ii. 10.) számú képviselő-testületi határozat módosítá-
sáról.

A képviselő-testület elfogadta Jászfényszaru, Kossuth Lajos út 2. 
478. hrsz. (Új óvoda építése i. ütem) építési munkákra benyúj-
tott szerződésmódosítási és pótmunka ajánlatot, és összesen bruttó 
118.567.584 Ft-ot erre a célra a 2017. évi költségvetésből elkülöní-
tette. 

Elfogadták a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló je-
lentést az előterjesztésnek megfeleselően. 

Döntöttek a ToP-1.1.1-16 kódszámú, ipari parkok, iparterüle-
tek fejlesztése című felhívásra támogatási kérelem Jászfényszaru 
Város Önkormányzata általi előkészítéséről, és a testület felkérte 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy gondoskod-
jék a támogatási kérelmek előkészítéséről, egyúttal felhatalmazta az 
ahhoz szükséges nyilatkozatok megtételére, szerződések megkötésére.

Jóváhagyták a ToP-1.1.1-16 kódszámú, ipari parkok, iparterü-
letek fejlesztése című felhívásra támogatási kérelem Jászfénysza-
ru ipari Centrum kft. általi előkészítését, a testület felhatalmazta 

Versegi lászló ügyvezetőt a támogatási kérelem előkészítéséhez 
szükséges nyilatkozatok megtételére, szerződések megkötésére, a 
tervdokumentáció építési engedély beszerzésre történő benyújtását, 
valamint a a pályázat további előkészítését.

Jóváhagyták az iskolai épületek karbantartásával kapcsolatos 
költségek fedezetét.

Megbízást szavaztak meg az erdőterületekkel kapcsolatos szak-
mai tanácsadásra, és az erdészeti tevékenységek műszaki ellenőr-
zésére.

A Plébánia  és a Mazács ház közötti kerítés építésére vonatkozó javas-
latot elfogadták, és az előirányzat elkülönítését biztosították.

Jóváhagyták a szaniterkonténer(ek) megvásárlását 2,5 millió 
Ft+áfa /db összegben a település azon közterületein történő elhelye-
zés céljából, mely parkok és egyéb létesítmények használatához elen-
gedhetetlen. 

Módosították a köznevelési szerződést.
Határozatot hoztak a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 

és környezetvédelmi Nonprofit közhasznú korlátolt Felelősségű 
Társaságban lévő tulajdonrész értékesítéséről.

Előirányzatot különítettek el az értéktár technikai felszereltségének 
javítására, valamint a kánoni látogatás archív iratainak fordítására.

a 2016/2017. tanév nyári szünetében a szünidei gyermekétkez-
tetés feltételeit a szociális Bizottság javaslata szerint elfogadták.

A képviselő-testület támogatta a Redemptiós Munkacsoport lét-
rehozását, mely tagjainak kijelölésére felhatalmazta a polgármestert. 

zárt ülésen ingatlan ügyeket tárgyaltak meg és önkormányzati 
lakóingatlan szolgálati célú bérbeadásáról döntöttek.

Dr. Voller Erika
jegyző

Jászfényszaru Város Önkormányzata az idei évben is lehetőséget biz-
tosít a dolgozni vágyó fiatalok számára. 

A diákok foglalkoztatását napi 6 órában 3 turnusban tervezzük, 
emellett élni kívánunk a Nemzetgazdasági Minisztérium által meg-
hirdetett „Nyári diákmunka” program lehetőségével, melyre összesen 
24 fővel pályázunk.

A diákok jövedelemszerzési és munkatapasztalatainak erősítése mel-
lett többek között célunk a város közterületeinek karbantartása, illetve 
az intézmények segítése a nyári munkálatok folyamán.

Folyamatosan frissülő információk az ifjusag.jaszfenyszaru.hu web-
oldalon olvashatók. Bőti Szilvia

Diákmunka 2017
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Zöld város: Jászfényszaru tovább szépül
A 2014-2020-as fejlesztési időszak uniós támogatási rendszer Terü-

let- és Településfejlesztési Operatív Programok (TOP) keretében ed-
dig öt kérelmet nyújtottunk be, és két kérelmet készítünk elő.

Az elbírált valamennyi kérelmünk „megkapta” az igényelt támoga-
tást, amit a még bírálat alatt lévő kérelmünkkel együtt táblázatban 
foglaltunk össze. A támogatott projektek végrehajtását megkezdtük, 
amelyek közül a „Zöld” projektet mutatjuk be részletesebben.

A projekt címe: Jászfényszaru főúti- és a kapcsolódó zöldterületei-
nek rehabilitációja a település lakosságának megtartása, a fenntartható 
fejlődésnek, és a közterületek környezettudatos család- és klímabarát 
megújítása jegyében – 1. ütem. A 2011-2013. között a városköz-
pontban megvalósított funkcióbővítő projekt keretében megkezdett 

közterületi zöldítést folytatjuk a 2018 júniusában záruló program ke-
retében. A beavatkozás központi területe a Szabadság út, a Trianon 
emlékműtől a Vásártér bejáratáig, de a Dózsa György és a Bajcsy-Zs. 
utcákban is alakítunk ki virágágyásokat. A rózsa meghatározó szerepét 
tükröző terveink közül nagy várakozással tekintünk a Városházától a 
Vásártér bejáratáig vezető „Rózsasétányra”. A tervek július 5-ig elké-
szülnek, miután kiválasztjuk a kivitelezőt, ősszel pedig megkezdődhet 
a növényesítés, járdaépítés, nyitott terek, zöldfalak kialakítása, köztéri 
bútorok, padok, hulladékgyűjtők elhelyezése. A projekt részét képezi 
a Mazács ház funkcióbővítő helyreállítása is, mely eredményeként hu-
mán szolgáltató pontot hozunk létre.

Illés Péter projektiroda irodavezető

Az otthonteremtés támogatási programból történő
támogatás megítéléséről

Az önkormányzat otthonteremtés támo-
gatási programjáról szóló 11/2016. (X. 19.) 
rendelet lehetőséget biztosított arra, hogy 
2017. január 1. napjától 2017. március 31. 
napjáig kérelmeket nyújtsanak be. A lehe-
tőséggel 19 pályázó élt (akár egyedül, akár 
házastársával vagy élettársával). Az első ütem-
be beérkezett formailag érvényes kérelmek 
végösszege 24.607.600 Ft volt, melyre 19 
pályázat került benyújtásra, mely szerződések 
megkötésére a napokban került sor.

ezúton tájékoztatjuk a letelepedni vá-
gyókat, hogy a támogatási program ismé-
telt benyújtására 2017. július 1. napja és 
szeptember 30. napja között lehetőség van, 
melynek részleteiről tájékozódhat az ön-
kormányzat honlapján található 11/2016. 
(X. 19.) rendeletből vagy az önkormányzat 
titkárságán.

Kérjük, válassza Jászfényszarut letelepedésé-
hez, hiszen egy erős és öntudatos település, 
ahol az emberek békés közösségben tudnak 

élni a hely adta lehetőségekkel. Itt család és 
gyermekbarát módon élhetnek, hiszen lélek-
számában ugyan nem túl nagy, de kreativi-
tásában, innovációs készségében, tenni aka-
rásában óriási városunk! Azokat, akik azon 
gondolkoznak, hogy ide költözzenek, csak 
biztatni tudjuk, hiszen a település dinami-
kusan fejlődik, és a városvezetés további ki-
tűzött célja, hogy mindent megtegyen annak 
érdekében, hogy egyre több beruházó létesít-
sen helyben munkahelyeket! Baranyi Anita

Terület- és Településfejlesztési operatív Programok (ToP) elbírált kérelmek

# projekt leírása támogatás azonosító szám
  összege Ft

1 Zöld projekt, a Szabadság út zöldfelületi fejlesztése 156.600.000 TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017

2 Ipari Park megközelíthetőségét szolgáló útépítés 300.538.870 TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008

3 Bölcsőde építése a Napsugár óvoda helyén 250.000.000 TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028

4 Jászfényszaru–Boldog kerékpárút megépítése a Zagyva-gáton 250.000.000 TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027

Terület- és Településfejlesztési operatív Programok (ToP) bírálati szakaszban lévő kérelem

# projekt leírása támogatás azonosító szám
  igény Ft

5 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (5 db épület) 86.837.709 TOP-3.2.1-JN1-2016-00075
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Új okostantermeket kapott a jászfényszarui általános iskola
Jászfényszaru, 2017. 06. 14. – a 

samsung két új okoskostantermet 
adott át társadalmi felelősség-
vállalási projektje részeként a 
jászfényszarui iV. Béla katolikus 

Általános iskola és alapfokú Művészeti iskola épületében. az első 
samsung sMaRT school a jászsági településről indult évekkel ez-
előtt, most pedig a helyi általános iskola is mintegy 80 tablettel és 
két okostáblával felszerelt tanteremmel bővült.

„Az új találmányok, az új technológiai fejlesztések esetében mindig az 
a döntő kérdés, hogyan fogadja őket a társadalom, be tudnak-e épülni a 
helyi közösségek életébe. Az okostantermek kapcsán örömmel jelenthetjük: 
kiállták az idő próbáját. Az elmúlt három évben megszerették a diákok és 
a tanárok, és az oktatás szerves részévé váltak. Sőt, bátran kijelenhetjük, a 
jászfényszarui oktatók és tanulók élen jártak Magyarországon a digitális 
oktatás meghonosításában” – mondta az ünnepélyes átadón dr. Facskó 
István, a Samsung elnöki tanácsadója.

„A IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 
átadott két SMART terem, valamint a Rimóczi-kastély épületében koráb-
ban kialakított Digitális Központ a Samsung Electronics Magyar Zrt. és 
az Önkormányzat együttműködéséből jött létre – mondta el Győriné dr. 
Czeglédi Márta, Jászfényszaru polgármestere. – A SMART tantermek-

ben a diákok olyan magas színvonalú digitális tudást szerezhetnek meg, 
amely jelentősen hozzá fog járulni Jászfényszaru részvételéhez a Smart 
City programban.”

Jászfényszarun nem ismeretlen a SMART School model hiszen az 
okoseszközökkel felszerelt tanteremmel itt találkozhatott elsőként ta-
nár és diák 2014 januárjában. Ekkor indult útjára az azóta töretlen 
népszerűségnek örvendő projekt, melyből mára több mint 30 tante-
rem található országszerte.

A jászfényszarui Ri-
móczi-kastély épületé-
ben kezdődtek eleinte 
az órák, felnőttképzés-
sel kiegészítve.

Mostanra az oktatás 
szerves részévé vált di-
gitális tanórák beköl-
töznek a helyi általános 
iskola tantermeibe, míg 
az eredeti helyszín a 
jövőben is a korszerű 
felnőttképzésnek ad 
otthont.

A Samsung SMART 
School nem csak az esz-
közöket jelenti, hanem 
az azokon futó appli-
kációk használatát, valamint egy, a digitális oktatást, óratervezést és 
számonkérést is menedzselni tudó szoftvert, melynek használatát egy 
államilag frissen akkreditált pedagógus továbbképzés alkalmával – „A 
Samsung SMART eszközök alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatá-
ban” címmel – kreditpontokért sajátíthatnak el a tanárok.

Az elmúlt három évben több mint 30 okostantermet szerelt fel a 
Samsung Magyarországon, egy mobil digitális tanterem pedig a 
MOBIDIK program keretében járta az országot 2017 első felében. 

Jászfényszarun működik a Samsung televíziógyára, amely a rendszer-
váltással egyidőben, 1990-ben kezdte meg a termelést. A közel 2500 
embert foglalkoztató üzem a dél-koreai vállalat legnagyobb európai 
gyára.

Samsung sajtóközlemény

Az okostanterem működését a felnőtt vendégek is megtapasztalhatták.
Fotó: Glonczi Rudolf

Az okostanterem működését Vargáné Dobák Tünde
mutatta be a vendégeknek. Fotó: Sugár Istvánné

A nemzeti szalagot Győriné dr. Czeglédi 
Márta, dr. Facskó István és Lovászné Török 

Magdolna vágja át

Jó tanulók fogadása
két ünnepi rendezvény is az általános iskolásainkról szólt júni-

us 14-én. az egyikre délután 15 órai kezdettel került sor az ál-
talános iskola (Nagyiskola) aulájában, amikor átadásra került a 
samsung electronics Magyarországi zrt. projektje részeként két 
újabb okos-tanterem, melyről az 5. oldalon olvashatnak. a másik 
rendezvény a jó tanulók fogadása volt.

A több mint 20 éves hagyománynak megfelelően a Himnusz közös 
eléneklésével vette kezdetét Jászfényszarun a Jó tanulók fogadása né-
ven ismert ünnepség a Régi Kaszinó étteremben.

A IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
diákjai közül mintegy 80 gyermek kapott meghívást, azok, akik ta-
nulmányaik során kiváló teljesítményt nyújtottak a 2016/2017-es 
tanévben.

Az ünnepségen jelen voltak az iskola és óvoda vezető pedagógusai, a 
gyerekek tanítói, tanárai, a helyi alapítványok képviselői és az alapít-
ványok kuratóriumainak tagjai, valamint a Samsung gyár képvisele-
tében dr. Facskó István, a Samsung Electronics Magyarország elnöki 
tanácsadója, Jászfényszaru díszpolgára, Somogyi Géza HR-menedzser, 
Olgyay Miklós, a Samsung értékesítési vezetője, Gere Ferenc Samsung 
Smart School menedzser.

A Himnusz közös eléneklése után Győriné dr. Czeglédi Márta pol-
gármester köszöntötte a résztvevőket, majd átadta a szót Bólya-Kovács 
Andrea tanárnőnek, aki a fényszarui általános iskola kitűnő tanulója 
volt egykoron. A tanárnő beszédében szólt a tanulás fontosságáról és fo-
lyamatosságáról, hiszen mindig lesz új, ismeretlen, szokatlan dolog, ki-
taposatlan ösvény. Ilyen újdonság volt Jászfényszarun pár évvel ezelőtt

(folytatás a 6. oldalon)
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Jó tanulók fogadása

Kitüntetés
a főegyházmegyei tanévzárón...

(folytatás az 5. oldalról)
a smart school megjelenése, amikor a pedagógusoknak is vissza kellett 
ülni egy kicsit az iskolapadba, hogy az új tanulási módszert megismer-
hessék és taníthassák a gyerekeknek. 

Az idei Fair play díjat Székely Márk kapta, akinek az oklavelet és 
az önkormányzat jutalomkönyvét Győriné dr. Czeglédi Márta polgár-
mester adta át.

Az ünnepi hangulathoz illő ünnepi műsort az iskola tanulói mu-
tatták be, nevezetesen Nyers Vivien zongorázott, Berze Anna prózát, 
Székely Márk verset mondott, és Horváth Áron cimbalomjátékát is 
nagy örömmel hallgattuk.

Olgyay Miklós mondott pohárköszöntőt, biztató szavai után vette 
kezdetét a finom vacsora, melyet a Vágó Bt. szervírozott.

Szöveg: Sugár Istvánné, Fotó: Glonczi Rudolf

...az iglice Gyermek nép-
tánc együttesnek, valamint 
Pál Bence és Horváth Áron 
tanulóinknak. Büszkék va-
gyunk Rájuk!

az iglice Gyermeknéptánc 
együttes 1994-ben alakult. 
Táncosai óvodás, kisiskolás 
és középiskolás gyerekek. Je-
lenleg az együttes 4 csoporttal 
rendelkezik, ahol több mint 
száz gyermek igyekszik a lehe-
tő legalaposabban elsajátítani 
a magyar paraszti tánc és zenei 
folklór még élő hagyománya-
it, a táncos szokásokat és ezt 
a színpadi tánc törvényeihez 
igazodva hűen bemutatni. Az 

oktatók fontosnak tartják a helyi hagyományok megőrzését, ápolását, 
a gyerekek mozgásra, táncos közösségi életre nevelését. Jászfényszaru 
kulturális életének rendszeres és aktív résztvevői. 2016 őszén bejutot-
tak a Fölszállott a páva televíziós vetélkedő legjobb 12 néptánccso-
portja közé.

Akik az elismerést átvették:
Pál Bence 8. osztályos tanuló
A tánccsoport kiemelkedő szóló táncosa. Az iskola kiváló tanulója. 

Hitélete példamutató, lelki élete kimagasló társai közül. Pici kora óta 
ügyel a szentségek megélésére, az oltárszolgálatban rendszeresen segíti 
egyházközségünket.

Horváth Áron 6. osztályos tanuló
Tanulmányi eredménye kiváló, szorgalma, magatartása példás. 

2016-ban a gyermekeknek kiírt “Fölszállott a páva” televíziós népze-
nei vetélkedő szólókategóriájának győztese lett cimbalom hangszeren. 
Bence és Áron tehetsége, szeretete és alázata a néptánc és a népzene 
iránt példaértékű lehet mindenki számára.

Forrás: http://www.jaszfenyszarusuli.hu

Középen Székely Márk Fair play díjas, 
jobbra Pál Bence, balra Horváth Áron. 

Fotó: Glonczi Rudolf

1-2. osztály

3-4. osztály

6. osztály

7. osztály

8. osztály

5. osztály
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„Totus tuus”* – Szent II. János Pál pápa ünnepe Zakliczynben
Jászfényszaru város meghívást kapott testvérvárosa, Zakliczyn külön-

leges ünnepére, melynek keretében a lengyel település Szent II. János 
Pál pápa védnöksége alá került, megszentelt ereklyékkel gazdagodott, 
valamint fennállásának 460. évfordulóját ünnepelte.

II. János Pál pápa (lengyelül: Jan Paweł II, született: Karol Józef 
Wojtyła): a 20. század egyik legnagyobb hatású embere, ez az imp-
resszió nemcsak egyházi, hanem világi körökben is megkérdőjelez-
hetetlen. Szentté avatására 2014. április 27-én, az Isteni irgalmasság 
vasárnapján került sor. 

Lengyelország nagy kegyben részesült, szentéletű pápát kapott a Jóis-
tentől. Ez a benyomás, mely első lengyelországi utamat kísérte, e szép 
ünnepen egyértelművé vált.

A részvételre kijelölt delegáció tagjaival (Szabó László önkormány-
zati képviselő, Dobák Gábor plébániai kormányzó – Mátraszentimre, 
Hornyák Péter egyházközségi képviselő, Hornyák Péterné hitoktató, 
Dobák Gáborné, Dobák Gábor atya édesanyja, Pető István egyházköz-
ségi képviselő, Szerencsés Bogumila tolmács) szerda reggel, június 14-
én indultunk útnak. Kora délután Észak-Magyarországot, Szlovákiát 
érintve érkeztünk Zakliczynbe, Tarnów megyébe. Odautunk vidáman 
és gyorsan telt. Testvérvárosunkban Dawid Chrobak polgármester úr 
fogadott minket egy-egy határozott jó napot kívánokkal. Szállásunkat 
elfoglalva, mely a főtéren, a hivatal mellett volt, estebédre került sor, 
még a vacsora előtt. Aznap este egy tartalmas kulturális eseményben 
volt részünk a Krysztof Penderecki Európai Zenei Központban, a 
Pippi című opera/daljáték premierjén vettünk részt. A zenei központ 
egy a MÜPA-hoz hasonló modern épület, rendkívül jó akusztikával, 
ahol a járás tehetséges gyerekei ingyenes képzés keretében készülhet-
nek művészi pályájukra. Az esti premier 4 éves munkájuk gyümöl-
cse volt. A darab zeneszerzője és szövegírója is ifjú tehetség, csakúgy, 
mint a zenekar tagjai és a szereplők is. Az előadás részesei voltak még a 
gyerekeket oktató pedagógusok is. Komoly, mégis önfeledt művészeti 
munkának lehettünk szem- és fültanúi, megható volt ennyi tehetséges 
gyereket látni.

Június 15- én csütörtökön, Úrnapján, a lengyeleknél ez munkaszü-
neti nap, a délelőtti szabad program után 15 órától vette kezdetét a 
nagyszabású ünnepség Zakliczyn főterén szabadtéri mise keretében, 
melyet dr. Andrzej Jez megyéspüspök atya celebrált Pawel Mikulski és 
Tomasz Kobierski atyák segítségével. 

Az úrnapi mise keretében a megyéspüspök atya felolvasta és átad-
ta Zakliczyn város és járás polgármesterének a szentszéki határoza-
tot, mely Szent II. János Pál pápa védnöksége alá helyezi a várost, és 
megszentelte és átadta a pápai ereklyéket a Szent Egyed egyházközség 
számára.

Az elöljáróságok köszönetnyilvánítása után indult az úrnapi körme-
net a főtéren felállított 4 oltárhoz, mely a város templománál ért véget, 
a II. János Pál szobornál a hívők megáldásával és az ünnepélyes foga-
dalomtétellel. Az ceremónia a főtéren folytatódott tovább, a művelő-
dési ház oldalán elhelyezett emléktábla leleplezésével. A protokolláris 
eseményeket az ünnepi állófogadás zárta.

Az este további részében az emberek oltáriszentség imádásra gyűltek 
újra össze a főtéren, majd istentiszteleti koncert várta az érdeklődőket, 
melynek modern dallamai a karizmatikus megújhodást hirdették kivá-
ló hang és hangszeres tudással. Megdöbbentő volt hallani a kórusként 

felhangzó tömeget, ahogy Jézus Krisztust éltette. Ez az este magával 
ragadó, sodró lendületű nyelvi határokat átlépő tanúságtétel volt a 
hívő keresztény életről.

A felemelő és lelkiekben megerősítő, mély hittel átitatott nap után 
pénteken búcsút kellett vennünk Lengyelországtól. 

Péntek délelőtt a hivatalban fogadta a jászfényszarui delegációt a pol-
gármester, az alpolgármester, valamint a jegyző. A találkozón tolmá-
csoltuk Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony jókívánsá-
gait, a jövőbeli közös projektekre való erős szándékot, az eddigi kiváló 
kapcsolatok még jobbani megerősítését. Lengyel barátaink hálásak 
voltak, hogy ezen a szép ünnepen velük ünnepeltünk. Házigazdáink 
elkötelezettek a lengyel-magyar barátság iránt, az ottlétünk alatt is 
éreztük ennek fontosságát, kiváló vendéglátóként fogadtak minket.

Szép 3 napot töltöttünk Lengyelországban, maradandó élmények-
kel, hitünkben megerősödve tértünk vissza. A szentatya hatása halála 
után erős maradt, nevét mélységes tisztelet övezi, ebből kaphattunk 
mi is most egy kicsiny lángot, amit hazahozhattunk Magyarországra.

Köszönetet mondunk, hogy ránk esett a választás, és mi képviselhet-
tük Jászfényszaru városát ezen a kiemelkedő napon.
*„Totus tuus” – Jelentése: Egészen a tiéd! (II. János Pál főpapi jelmondata.)
 Nagy Ildikó könyvtáros, egyházközségi médiacsoport tagja

Fotó: Pető István

Képfelirat fordítása: Szent II. János Pál védnöksége alá helyezési cím 
ünnepélyes adományozása Zakliczyn városnak és Szent II. János Pál 
ereklyéinek átadása Zakliczyn város alapításának 460. évfordulóján

Úrnapi körmenet Zakliczynben

A Pippi című opera premierje a Penderecki Zenei KözpontbanA jászfényszarui delegáció
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A városi gyermeknap fotóit Glonczi Rudolf készítette, a fotómontázs Buzás Lajos munkája 
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Városi gyermeknap
Városunk a jászfényszarui gyermekeknek többek között egy színes 

fesztivállal is kedveskedett a gyermeknap alkalmából. A gyermeknapi 
fesztivál egy kicsi eleme volt az Egész évben gyermeknap nagyszabású 
programsorozatának.

Az eseményen változatos színpadi program várta a kicsiket és a na-
gyokat. A „sportudvar” az „ajándék vidámpark”, a „játéktér”, a kiállí-
tások, a kézműves foglalkozások, további sok-sok meglepetéssel, játék-
kal és érdekes foglalkozással szórakoztatták az odalátogató gyerekeket 
és hozzátartozóikat. A „sportudvar” keretében különböző versenyeket 
bonyolítottak a szervezők, melyek eredményei a következők:

a MÁsoDik GYeRMekNaPi VÁRosi kaPiTÁNYkiüTő 
kuPa 2-3-4. oszTÁlYosok VeRseNYe: 

a 4. b osztály csapata:
Vincze Veronika, Bukó Csenge Laura, Kolozs Milán, Annus Leven-

te, Dudás Viktória, Pető Hanna Boglárka, Baranyi Dzsovanni, Szi-
tai Ádám, Ézsiás Martin, Kovács Lívia, Búzás Bence, Dobák Károly, 
Vitay Zétény

a 2. b osztály csapata:
Balogh Hanna, Bukó Arnold, Cserháti Zsófia, Farkas Máté, Farkas 

Alex, Himpelmann Jázmin, Kiss Roland, Kotlár Ágnes, Lengyel Áron, 
Maljoki Albetina, Nagy Abigél, Ormándi György, Peredi Karolina, 
Török Natali Hanna, Vágner Keve, Wynnik Emili

a 3. b osztály 1-es csapata:
Bakó Bálint, Bató Anna, Dobák Alexandra, Dósa Kira, Fekete Lili 

Nóra, Geletei Barbara, Kocsis Renátó, Rafael Bianka, Rimóczi Dávid, 
Szénási Erik Aladár, Ábrahám Boglárka

a MÁsoDik GYeRMekNaPi VÁRosi kaPiTÁNYkiüTő 
kuPa 5-6. oszTÁlYosok VeRseNYe:

a 6. b osztály csapata:
Balázs Léna, Bozsovics Krisztián, Dombai Alex, Egri Ádám, Farkas 

Mónika, Horváth Zsófia, Kolompár Bettina, Kotán Eszter, Mászáros 
Réka, Radics Mária, Radics Melitta, Rimóczi Patrik, Urbancsik Dóra

az 5. a osztály csapata:
Bálint Gábor, Bujdos Vivien, Csámpai Mária, Csizmarik Zoé, Ézsiás 

Réka, Ignácz Máté, Kis Rebeka, Kovács Lilla, Klippán Richárd, Maj-
zik Petra, Nagy Bálint, Pásztor Nóra, Pető Máté, Petrovics Patrik, Ra-
fael Ramóna, Tanczikó Hanna, Tóth Jázmin, Vad Nándor

a 6. c osztály csapata: 
Baráth Koppány, Boda Martin, Csaba Ádám, Dobák Laura, Kakas 

Bálint, Kollár Júlia, Kóródi Olivér, Kovács Márton, Lőrinczi Dávid, 
Mészáros Hanna, Murvai Bálint, Nagy Dominik, Nagy Levente, Palo-
tai Renátó, Penczner Tamás, Radics Rajmund, Rékasi Vanessza, Vígh 
Hanna

GYeRMekNaPi VÁRosi ÉlőCsoCsó kuPa 7-8. oszTÁ-
lYos lÁNYok VeRseNYe:

a 7. b osztály csapata: 
Dobos Debóra, Gedei Cintia, Holló- Szabó Dóra, Surányi Fatima, 

Berze Anna, Ludmilla Karpuk, Palla Veronika
a 8. a osztály csapata:
Dósa Flóra, Drabos Réka, Jávorcsik Csilla, Kovács Lilla, Rácz Alexa, 

Tóth Bettina, Farkas Zsuzsanna
a 8. b osztály csapata:
Szénási Viktória, Patkós Vivien, Rimóczi Cintia, Nagy Lívia

GYeRMekNaPi VÁRosi ÉlőCsoCsó kuPa 7-8. oszTÁ-
lYos FiÚk VeRseNYe:

a 8. b osztály csapata:
Rusai Ádám, Vass Martin, Lakatos Zsolt, Németh György Horváth 

Viktor, Kocsis Krisztofer, Nagy Martin, Kiss Bence
a 7. c osztály csapata:
Czeczulics Ferenc, Melegh Tibor, Radics Máté, Bartha Olivér Tibor, 
Németh Ádám
a 8. a osztály 2-es csapata:
Kovács Kristóf, Horváth Levente Gergely, Garas Ede, Forró Ádám, 

Kollár Marcell, Pál Bence

GYeRMekNaPi VÁRosi ÉlőCsoCsó kuPa szülői ÉV-
FolYaM VÁloGaToTTak VeRseNYe:

a 4. évfolyam csapata:
Sinkovics Gebura Katalin, Kiss Adrienn, Miklós Zsolt, Zsobrák 

Gyöngyvér, Rácz Balázs, Matányiné Farkas Julianna
a 2. évfolyam csapata:
Háfra Tamás, Háfráné Csuka Gabriella, Kiss Róbert, Vágner Nor-

bert, Kolompár Zoltán, Kasza Mariann, Andrási Mihály, Urbán He-
léna

az 1. évfolyam csapata:
Kovács Judit, Wynnik Krisztián, Wynnik Renátó, Radics Krisztina, 

Nagy Róbert, Nagy Erzsébet, Sárközi József, Rácz Balázs

GYeRMekNaPi VÁRosi PoNTRÚGó VeRseNY
5. évfolyam és alatti korcsoport:
I. Rácz Viktor
II. Gereben István
III. Petrovics Dominik

6-8. évfolyam
I. Palotai Renátó
II. Sós Bálint
III. Dobák Martin

Felnőtt:
I. Rácz András
II. Rácz Balázs
III. Németh György

GYeRMekNaPi VÁRosi 7-es RÚGó VeRseNY:
I. Németh György
II. Farkas Bertalan
III. Donnert Flávió

A rendezvényt a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár szervez-
te. Társszervezőként közreműködött a GAMESZ, a IV. Béla Katolikus 
Általános Iskola, a Városi Sportegyesület, a Jász Íjász Kör, a Jászberényi 
Honfoglalás Lovas és Lövészklub, Jászfényszaru Rendőrőrs, Jászfény-
szaru Városi Polgárőrség, Városi Közterület-felügyelet.

Az esemény megszervezésében és lebonyolításában nélkülözhetetlen 
szerepet játszottak az önkéntes szülők és diákok. A fesztivál napján 
több mint 80 rendező munkája biztosította a gördülékeny, sikeres le-
bonyolítást. Ezúton is köszönjük áldozatos, színvonalas és önzetlen 
segítségüket!

A városi gyermeknapi fesztivál Jászfényszaru Város Önkormányzatá-
nak a támogatásával valósult meg. 

Palásthy Pál 
a gyermeknapi fesztivál programfelelőse

Hiteles forrásból
Június 7-én különleges előadásra hívtuk a nyolcadik osztá-

lyosokat. Dr. Előd Nóra nyugalmazott főiskolai tanár, dráma-
pedagógus családi indíttatásból kutatja a holokauszt túlélőinek 
történeteit, melyről már könyve is megjelent.

Az elmúlt évben identitáskereső dráma foglakozással láto-
gatott városunkba.  Idén pedig vetítéssel egybekötött érdekes 
előadását hallgatták figyelemmel a végzős diákok.

Bízunk abban, hogy személyes hangú megszólalása megérin-
tette gyermekeink szívét és elgondolkodtatta őket a XX. század 
vérzivataros eseményeinek máig tartó hatásáról. 

Katinka
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FÉBE-közgyűlés
a Fényszaruiak Baráti egyesülete május 

19-én délután a Petőfi sándor Művelődési 
Ház és könyvtár földszinti klubtermében 
tartotta éves közgyűlését. a tagok közül 33 
fő és néhány meghívott vendég jelent meg 
az összejövetelen.

A FÉBE Elnöksége a 2016. május 28-ai 
közgyűlésen jóváhagyott 2016. évi főbb fel-
adatok jegyében végezte munkáját. Félévente 
megtartotta üléseit. Az elnökségi üléséken az 
aktuális feladatok, illetve a következő időszak 
teendői kerültek megtárgyalásra. A két ülés 
közötti elnöki tájékoztató összegezte az előző 
ülés óta történteket, a főbb intézkedéseket.

Az év folyamán 2 fő (Barócsi Péter, Palla 
Irén) kérte az egyesületbe tagfelvételét, így 2 
fővel nőtt a létszám, elhalálozás miatt 2 fővel 
(Langó Nándor, Kiss Szidónia) pedig csök-
kent, így a jelenlegi taglétszám 222 fő.

 2016. évben tizenhét FÉBE-tag köszönté-
sére került sor kerek évfordulós születésnapja 
alkalmából.

Az egyesület három önálló csoportjának, 
így a Szűcs Mihály Huszárbandérium, a 
Színházbajárók Baráti Köre, és a Kiss József 
Helytörténeti Kutatócsoport pénzügyi bo-
nyolítását is végzi, ezen felül mindenben se-
gíti a csoportok munkáját.

Befogadja az iskolai nyári táborok és vá-
rosi vöröskereszt önkormányzati pályázatait, 
azokkal határidőre elszámol.

A Szűcs Mihály Huszárbandérium 2016. 
évben is több helyi, jászsági, országos és ha-
táron túli rendezvényen öregbítette Jászfény-
szaru jó hírnevét.

A Színházbajárók Baráti Köre 2016. év-
ben Budapestre 21 autóbuszos önköltségi 
színházlátogatást szervezett. A színházi évad 
során 3 színházba volt bérletünk, 3 előadás-
sal az Erkel Színházba, 4 előadással a József 
Attila Színházba, 4 előadással a Budapesti 
Operettszínházba.

Nagy gondot fordított az egyesület vezetése 
tagjai és a lakosság tájékoztatására, egyrészt az 
egyesület munkájáról, de ugyanilyen fontos-
nak tartotta a városi és jászsági rendezvények-
ről való gyors információáramlást. A kom-
munikációt jól szolgálta az elmúlt évben is a 
helyi lapban megjelenő publikálás, valamint 

a város és az egyesület honlapján való tájé-
koztatás. 2016. december 1-től a FÉBE-nek 
van közösségi oldala is, melyet Dobák Viktor 
kezel és felügyel.

A 2016. évre tervezett feladatok megvaló-
sultak. Néhányat kiemelve: február 20-án 
XXIII. alkalommal rendezte meg a FÉBE a 
Jótékonysági műsoros estet és bált. A rendez-
vény tiszta bevétele 381.600 Ft, amely 50-50 
%-ban a FÉBE és Jászfényszaruért Alapít-
vány között lett megosztva. Március 7-én a 
Városháza dísztermében ünnepélyes keretek 
között került bemutatásra a 800 példányban 
megjelent, hét szponzor által támogatott Sza-
bó Krisztina – Mit ér egy hang CD lemeze.

A helyi újságban a FÉBE Szűcs Mihály hu-
szárbandérium megalakításának 20 éves jubi-
leumáról történt megemlékezés.

Március 21-én vette birtokba, helyezte el 
tárgyi eszközeit, iratait, a FÉBE a Jászfény-
szaru, Szentcsalád tér 12. szám alatti Városi 
Értéktárban, amely keddi és csütörtöki napo-

kon délután 13 és 17 óra között nyitva tart. 
A városi lapban „A hónap értéktári érdekessé-
ge” címmel új rovatot hoztunk létre.

Az év folyamán a Városi Értéktár közösségi 
helyiségében két kamarakiállítást és tíz alka-
lommal nosztalgiavetítést tartottunk, régi vá-
rosi, egyesületi események levetítésével. Má-
jus 1-jén társrendezői voltunk a X. Jász Fény 
vers- és prózamondó találkozónak.

A május 28-i közgyűlésen a városért, az 
egyesületért sokat tett személyeknek kilenc 
főnek a FÉBE által alapított egyesületi elis-
meréseket, kitüntetéseket adtunk át. A tagsá-
gi viszonyhoz kötődő elismerésként két fő 10 
éves, kilenc fő 20 éves tagságért emlékérmet, 
illetve bronz kitűzőt kapott. 

A Beregbe egynapos, Erdélybe ötnapos ön-
költséges kirándulást szerveztünk. A FÉBE 
tagjai közül sokan ellátogattak a XXII. Jászok 
Világtalálkozójára, Jászárokszállásra.

Augusztus 20-án VI. alkalommal, nagy si-
kerrel rendezte meg a Kemence ünnepét a 
FÉBE és alapítványa, a Kiss József Helytör-
téneti Gyűjtemény udvarán, a rendezvényen 
Ürmös Zsolt humorista lépett fel.

Penczner Pál festőművész, városunk dísz-
polgára 2016. szeptember 17-én lett volna 

100 éves, a centenárium alkalmából az ön-
kormányzattal közösen emlékérmet adtunk 
ki. Szeptember 24-én, III. alkalommal ren-
deztünk meg a helyi Kulturális örökség nap-
ját, melynek keretében a Városi Értéktárban 
kamarakiállítást rendeztünk.

A FÉBE kezdeményezésére október 2-án a 
reggeli szentmisét követően 9 óra 30 perckor 
a 80 évvel ezelőtt épült Vasút-tanyai kápolná-
ra emlékeztünk, az emlékművet megkoszo-
rúztuk a jubileum kapcsán.

A Jász Múzeummal kötött együttműködési 
megállapodás alapján novemberben 10-én és 
24-én, valamint december 7-én Gyere be a 
Múzeumba! rendezvényein előadásonként 26 
fővel vettünk részt Jászfényszaruról. A Jász 
Múzeummal szoros kapcsolatot ápolunk, ter-
jesztjük az általuk kiadott Redemptio című 2 
havonta megjelenő újságot, valamint külön-
böző kiadványaikra gyűjtünk előfizetőket, a 
FÉBE honlapján propagálja rendezvényeit.
Kezdeményeztük az Igazgatók Táblája el-

készítését az önkormányzattal, az iskolával, 
Jászfényszarun az Oktatásért Alapítvánnyal, 
Jászfényszaruért Alapítvánnyal közösen, 
melynek felavatására 2016. december 3-án 
Zsámboki Zoltán, a település szülöttjének, 
közéleti személynek, a helyi iskola tanárának, 
igazgatójának születésnapján került sor.

Penczner Pál festményeiből december 3-án 
a Régi Kaszinó étterem és kávézóban kiállí-
tás nyílt, ekkor mutattuk be a Penczner Pál 
jubileumi emlékérmet is. Óévbúcsúztató ze-
nés kaszinó estet rendeztünk III. alkalommal 
december 28-án, melynek étkezési költségét 
a résztvevők fizették, a műsorról a FÉBE 
gondoskodott. Felléptek Kóródi Anikó ope-
raénekes, Pető Martin és Szalkári Réka éne-
kesek. Megtörténtek az előkészületek Ézsiás 
László költő, előadóművész verses CD albu-
mának 2017. februári megjelentetésére.

Tóth Tibor a FÉBE elnöke megköszönte az 
elnökség nevében mindazok munkáját, akik 
a felsorolt rendezvényeken, de azon túlmenő-
en is segítik az egyesület tevékenységét, vagy 
tagdíjukkal támogatják programjaink megva-
lósulását. Az egyesületnek fontos, hogy civil 
közösségek tevékenységükkel segítsék a város 

(folytatás a 11. oldalon)

A közgyűlés résztvevőinek egy csoportja Cserháti Vencelné az Ellenőrző Bizottság elnöke beszámolóját tartja
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FÉBE-közgyűlés
(folytatás a 10. oldalról)
fejlődését, biztosítsanak különböző lehetőségeket az itt élőknek. A 
közgyűlés elfogadta a gazdálkodás egyszerűsített beszámolóját, a 
közhasznúsági melléklettel együtt. A FÉBE 2016. évi közhasznú te-
vékenységének bevétele 7.730 EFt, kiadás 7.377 EFt, az eredmény 
353 EFt lett. Az egyesület 2017. évi költségvetését 6.635 EFt, bevé-
tellel, 8.492 EFt kiadással tervezte. Az egyesület 2017. évben készül 
a város és az egyesület negyedszázados jubileumára. A 2017. évi fel-
adatok között kiemelten kezeli a XXV. FÉBE jótékonysági műsoros 

est és bál megrendezését, ismeretterjesztő előadások megtartását, az 
ötnapos prágai kirándulást, Ézsiás Rózsának az 1930-as évek közepén 
megjelent háztartási kézikönyve (szakácskönyv) 500 példányban való 
megjelentetését.

A kulturális közhasznú munkatárs foglalkoztatásával folytatja az 
értéktári dokumentumok digitalizálását, feldolgozását. A vitában el-
hangzott, hogy az egyesület és alapítványának 25 éves tevékenysége 
kiadványban kerüljön összegzésre. A közgyűlést követően baráti be-
szélgetésre került sor. Tóth Tibor · Fotó: Dobák Viktor

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság elmúlt évi munkájáról
és további terveiről

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 
(BLNT) 1993. óta folyamatosan végzi tevé-
kenységét, 1998. évtől közhasznú nonprofit 
civil szervezetként egyesületi formában.

Az elmúlt időszakról, az idei és a jövő évi 
tervekről esett szó a Bedekovich Lőrinc Nép-
főiskolai Társaság összejövetelén 2017. június 
8-án. A művelődési ház klubtermében megje-
lent egyesületi tagokat és a társasággal együtt-
működő szervezetek képviselőit a népfőiskolai 
társaság elnöke, Kovács Béláné Pető Magdolna 
köszöntötte, majd bemutatta az 1993-ban létre-
jött egyesület munkáját rendezvényei, 
programjai tükrében.

A népfőiskolai társaság különféle 
szekciókban szervezett tevékenysége, 
hasonlóan az elmúlt évekhez, 2016-
ban is igen mozgalmas és szakmailag 
tartalmas volt. A BLNT Drámapeda-
gógiai műhelyének főbb programjai 
voltak: drámaműhely-foglalkozások, 
drámatábor megvalósítása, felolvasó 
est szervezése, színházlátogatások, tér-
ségi drámás nap, szülők akadémiája. A 
„Generációk tudása – Csillagtábor” 
c. komplex drámapedagógiai táboruk 
2016. július 18-tól 23-ig Csemőn ke-
rült lebonyolításra, 45 fő részvételével.

A BLNT Fotóműhelyének keretében márci-
us 22-én a Jászberényi Városi Könyvtárban nyílt 
lehetőség a Bedekovich-család munkásságáról 
tágabb képet adni a Pető István gondozásában 
készült fotókiállítás bemutatásával. Az „Úton 
a Bedekovichok térképeivel a zsebünkben” 
című fotókiállítás képzeletbeli kirándulásra in-
vitálta az érdeklődőket.

Ismeretes, hogy Bedekovich Lőrinc földmérő 
a 19-20. században úttörő szerepet játszott a 
jászberényi úthálózat fejlesztésében, a Zagyva, 
Tarna, Galga vadvizeinek megszelídítésében, 
mocsarak lecsapolásában, továbbá számos jász-
sági településen végzett kiemelkedő munkát. 
A térképész nevéhez fűződik például a karcagi 
határban felépített kilencnyílású Zádor-híd, 
mely sokáig az ország leghosszabb kőhídjának 
számított.

A kiállítás tárlatvezetője dr. Farkas kristóf 
Vince történész volt. Két újabb térképpel gazda-
godott Bede kovich Lőrinc szakmai hagyatéka – 
születésének 265. évfordulója előtt kerültek elő 
az eddig ismeretlen kéziratos térképek. 1790-
es évek első felében készültek, egyik a Fényszaru 
mellé tervezett új hidat és a település környékét 
ábrázolja, a másik a Hármas Kerületek Mérges 
pusztájának új felmérés és határkimérés utáni 
állapotát rögzíti. Bővebben a Redemptio 2016. 
évi április számában olvasható Horváth Gergő 
levéltáros írása.

A népfőiskola európai uniós támogatású pro-
jektjei (Vállalkozó Nők a Vidékért; Első lépé-
sek Jászfényszarun; Hagyomány és kreativitás) 
fenntartási időszakban vannak, s ennek megfe-
lelően a projektfenntartási jelentés elkészítése 
érdekében is ún. projektnapokat tartottak és 
szerveznek, ahol a projekt résztvevőivel talál-
koznak s beszámolnak a tevékenységeikről, 
programjaikról. A 2016. évi külkapcsolatok ke-
retében nemzetközi projekt tervezése, elkészí-
tése történt. Témája: Beavatkozás a korai isko-
laelhagyás leküzdésére 6-18 éves korosztályban 
– integrált pedagógiai és hálózati protokoll ki-
fejlesztése. Több intézménnyel, szervezettel kö-
zösen került kidolgozásra a program, Erasmus+ 
KA2 „Védőháló a korai iskolaelhagyás ellen” 
témában, ahol bevonásra kerültek konzorciumi 
partnerként román (Bors, Nagyvárad), len-

gyel (Zakliczyn), francia 
(Párizs) és magyar in-
tézmények, fenntartói s 
„külső kapcsolatok” a civil 
szervezetek – közöttük a 
Bedekovich Lőrinc Nép-
főiskolai Társaság mint 
projektgenerátor, ötletgaz-
da. a Hagyományőrző 
erzsé bet-napi kézműves 
ki állítást és vásárt 2016. 

november 18-án tartották, mely program ke-
retében kísérő rendezvényekre is sor került, 5 
féle kézműves foglalkozás 12 iskolás és óvodás 
csoport részére, SacArt kiállítás, Európa Mézes 
Reggeli (bemutató, kóstoló), fotókiállítás a he-
lyi fogathajtó versenyekről, a Szent Erzsébet Kö-
zösségi ház udvarán készült – a kertet és a par-
kolót elválasztó – installáció átadása és flashmob 
(rögtönzött táncház az Iglice tánccsoport tagjai 
közreműködésével). – A rendezvényről részletes 
beszámoló olvasható újságunk 2016. novemberi 
lapszámában.)

Az adventi kávéház programot 2016. dec-
ember 18-án Jászfényszarun a Városháza dísz-
termében szervezték meg a Jászberényi Palotásy 
János Zeneiskola diákjai és virtuóz tanárai köz-
reműködésével.

A társaságról, történetéről, működéséről, a 
város kulturális életében betöltött meghatározó 
szerepéről idén újabb összefoglaló tanulmány 
látott napvilágot egy szakdolgozat formájában, 
amely Bordásné Kovács Katalin munkája.

Az össszejövetelen hallottunk a 2017. évi 
további programokról és a 2018. évre terve-
zett rendezvényekről is. Sok konkrét elképze-
lés van, melyek illeszkednek a következő Jász 
Világtatálkozó programjaihoz, mely esemény 
Jászfényszarun lesz megtartva. Már most ké-
szítik elő a különféle referencia kiadványokat, 
többek között a népfőiskola 25 éves történetét 
bemutató kiadványt, fotókiállítások anyagát, a 
népfőiskola szekcióinak rendezvényeit. Számos 
neves szakembert kívánnak meghívni egy-egy 
előadás, konzultáció, közös gondolkodás jegyé-
ben.

Az önkormányzat támogatja a népfőiskola 
programjait, erre vonatkozó adatokat találunk 
az újságunk előző lapszámának 6. oldalán. Ezen 
kívül több alapítványhoz pályáznak, hogy ter-
vezett programjaikkal tovább gazdagítsák Jász-
fényszaru város kulturális életét. Sugár Istvánné

Erzsébet-napi vásárAdventi Kávéház

elisMeRÉs a JÁszok eGYesüleTÉTől
Újjáalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte az elszármazott 

jászságiakat az otthon élőkkel összekapcsoló Jászok Egyesüle-
te március 19-én, Budapesten.  Az ünnepségen díszoklevelet 
vett át a Jászságban élők és onnan elszármazottak kapcsolatá-
nak ápolásáért mások mellett Ézsiás Vencel, dr. Farkas Kristóf 
 Vince, Kovács Béláné Pető Magdolna.
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Jászfényszaru lakóközössége egy emberként 
aggódott érte, amikor meghallották a rossz 
hírt. Mindenki reménykedett, hogy nem lesz 
baj, hamarosan látjuk őt újra. Mert így szok-
tuk meg. Szerettünk vele találkozni, néhány 
szót váltani, vagy csak integetni neki, amikor 
rótta a kilométereket esőben, napsütésben, 
hóban, szélben. A mégoly viszontagságos 
időjárás sem szegte kedvét a futástól. A sport, 
a mozgás a lételeme volt. Soha nem fordult 
vissza a megkezdett útról, ezt az utolsó ma-
ratoni távot is megtette. De az eredményt 
nehezen fogadjuk el; Maróti István halálhíre 
mindannyiunkat megrendített.

Elment közülünk egy legendás sportember, 
egy példakép, aki majd gondolatainkban él 
tovább.

Maróti Istvánnak munkájáért, a példamu-
tatásért, a sportban nyújtott teljesítményéért, 
mellyel Jászfényszaru jó hírnevét öregbítette 
itthon és külföldön, Jászfényszaru Város Ön-
kormányzata a „Jászfényszarun a köz szolgá-
latáért” kitüntetést adományozta 1996-ban. 
Az Elöljárók, élenjárók című 2013-ban 
megjelent kötetben olvasható többek között, 
hogy kisiskolásként Pénzes Miklós tanító 
biztatására vett részt először országos futó-
versenyen, ahol 2. helyezést ért el. Kedvelte a 
labdarúgást, 41 éven át futballozott Jászfény-
szaru második aranycsapatában. 1983-ban 
futotta az első maratoni távot, amit 2012-ig 
hazai és nemzetközi versenyeken 102 alka-
lommal tett meg.

Többek között ott volt és célba ért a berlini 
fal lebontása alkalmából rendezett maratoni 
futás 50 ezer résztvevője között. Huszon-
egyszer indult a bécsi maratoni versenyen, 
ahol legjobb eredménye az átlagos 3 óra 40 
perccel szemben 3 óra 22 perc volt. Tenisze-
zett, kerékpározott. 41 éven át volt hivatásos 
gépkocsivezető, ez idő alatt több mint 3 mil-
lió kilométert vezetett balesetmentesen. A 
közéleti sportember sok jászfényszarui fiatal 
példaképévé vált.

A temetési szertartáson elhangzott gondola-
tokkal búcsúzunk a nagyszerű sportembertől.

Zsámboki László a Maróti Istvánnal való 
utolsó találkozásukra emlékezett, jókat be-
szélgettek és nem győzték felidézni a sok régi 
közös élményt. Nehezen tudtak egymástól 
elszakadni, nem sejtették, hogy legközelebb 
a ravatalnál találkozhatnak. „Tiszteltünk, sze-
rettünk és kívánjuk, hogy az égiek között leld 
meg lelki békédet.”

Berzéné Magyar Krisztina: „Egy példakép, 
egy tiszteletreméltó ember távozott körünk-
ből, hogy az égi országúton rója tovább a 
köröket. Gondolkodjunk el mind, mit is 
tanulhatunk Pista bácsitól, milyen útravalót 
hagyott hátra nekünk! Kitartást? Erőt? Szí-
vósságot? Emberséget? Tiszteletet? Akarni 
vágyást? Saját korlátaink átlépését? Összefo-
gást?”

Sugár Istvánné

Az utolsó maratoni
In memoriam
Maróti István

1936-2017

Kirándulás Időskorú köszöntése

Május 17-én az Idősek Klubja szervezésében Budapestre kirándultunk

90. születésnapja alkalmából május hónapban Pintér Sándorné sz. 
Mészáros Erzsébetet köszöntötte dr. Sándor Mátyás aljegyző és Gyóni 

Imréné helyettesítő anyakönyvvezető
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ISKolAI HíreK
Tavaszi tehetséggondozó versenyek eredményei 2017-ben

Januárban a 8. osztályosok sikeresen felvételiztek matematikából. 
Balogh Zsuzsanna és Gulyás Imre készítette fel őket.

a zrínyi ilona országos Matematika Verseny megyei fordulójá-
nak időpontja február 17-én volt Jászberényben. 

Iskolánkat az 5. évfolyamból képviselték: Ézsiás Réka Napsugár 5. a, 
Majzik Petra 5. a, Pásztor Nóra 5. a, Tanczikó Hanna Zsuzsanna 5. a, 
Vad Nándor 5. a, Borbély Levente 5. b

 Felkészítő tanáruk: Balogh zsuzsanna
Rusai Anikó 5. c, Pethő Máté 5. a
 Felkészítő tanáruk: Gulyás imre
A 6. évfolyamból: Nagy Levente 6. c, Mészáros Réka 6. b, Víg Han-

na Klaudia 6. c, Füle Viktória 6. a, Kotán Eszter 6. b, Penczner Tamás 
6. c, Polatschek Péter 6. a, Szécsényi Viktória 6. a

 Felkészítő tanáruk: szakali János
Kollár Júlia 6. c, Agócs Alexandra 6. a
 Felkészítő tanáruk: Gulyás imre
A 7. évfolyamból: Holló-Szabó Dóra 7. b, Berze Anna 7. b, Dobos 

Debóra 7. b
 Felkészítő tanáruk: Gulyás imre

8. évfolyamból: Garas Ede 8. a, Kovács Lilla 8. a, Pál Bence 8. a, 
Renkó Adrián 8. a

 Felkészítő tanáruk: Balogh zsuzsanna
Horváth Ádám 8. a
 Felkészítő tanár: Gulyás imre
Tanulóink a megyei versenyen az első harmadban végeztek.
a kalmár lászló országos Matematika Verseny megyei döntője 

március 4-én volt Szolnokon.
Iskolánkat az 5. évfolyamból képviselték:
Tanczikó Hanna zsuzsanna 5. a 1. helyen végzett
Majzik Petra 5. a 3. helyen végzett
A 8. évfolyamból az iskolánkat képviselte:
Pál Bence 8. a 1. helyen végzett
Felkészítő tanáruk: Balogh zsuzsanna
Tanczikó Hanna zsuzsanna 5. a az Orchidea Pangea Országos Ma-

tematika Versenyen az 5. évfolyamban 33. helyezést,
a Mozaik Országos Tanulmányi Matematika Versenyen az 5-6. évfo-

lyamban 44. helyezést érte el.
Felkészítő tanára: Balogh zsuzsanna
Nagy levente 6. c az Orchidea Pangea Matematika Versenyen is-

kolánkban a 6. évfolyamban a 2. helyen, a megyében a 14. helyen, 
országos szinten a 193. helyen végzett

Felkészítő tanára: szakali János

Iskolánkból idén Berze Anna 7. b, Dobos Debóra 7. b, Holló-Szabó 
Dóra 7. b és Tóth Bálint 7. b vett részt a Magyar Természettudományi 
Társulat által meghirdetett XXVIII. Hevesy György kárpát-meden-
cei kémia Versenyen. A megyei fordulót Szolnokon, 2017. március 
25-én rendezték.

Berze anna megyei 5., Dobos Debóra 8., Holló-szabó Dóra 10. 
helyet értek el a meglehetősen nehéz és szoros versenyben.

Felkészítő tanáruk: Mészárosné Dobák ildikó
Szintén márciusban a k&H Vigyázz, kész, Pénz! pénzügyi levele-

zős vetélkedő két fordulóján jutott túl a 8. a 5 tanulójából álló csapat: 
Dósa Flóra, Drabos Réka, Jávorcsik Csilla, Kovács Lilla, Rácz Alexa

Felkészítő tanáruk: Halmainé Hegedűs Mária
Részt vettünk a katolikus Pedagógiai intézet által meghirdetett 

szent lászló-évhez kapcsolódó tárgyalkotó pályázaton két pálya-
művel, melyet a 8. a 5 tanulója készített.

Tagjai: Dósa Flóra, Drabos Réka, Jávorcsik Csilla, kovács lilla, 
Rácz alexa

Felkészítő tanáruk: Halmainé Hegedűs Mária
a kaán károly országos Természet- és környezetismereti Ver-

seny megyei döntője 2017. április 7-én Szolnokon volt.
Iskolánként természetismeretből a há-

rom legjobb tanulót lehetett vinni egy 
évfolyamból.

Penczner Tamás (6. c ) 3. hely
kotán eszter (6. b ) 6. hely
Víg Hanna (6. c ) 11. hely
kotán eszter kedvezményes táboro-

zási lehetőséget kapott a Kaán Károly 
táborba, a megyei verseny terepgyakor-
latán nyújtott teljesítménye alapján.

Felkészítő tanáruk: Tóth sándorné
A tanulmányi versenyek Jász-Nagy-

kun-Szolnok Megyei 
fordulójának első három 
helyezettjeit és a felkészí-
tő tanáraikat hívták meg 
és oklevéllel jutalmazták 
2017. május 16-án a Szol-
noki Pedagógiai Oktatási 
Központ díjátadó ünnep-
ségén, melynek helyszíne 
a Megyeháza díszterme 
volt. Meghívást kapott 
Penczner Tamás és felkészítője is.

Teleki Pál országos Földrajz-Földtan Verseny megyei fordulójá-
nak időpontja április 8-án volt Szolnokon. Két tanuló képviselte is-
kolánkat. 

Bodnár Viktória 7. c, a 8. helyen 
szerémi Fanni 7. c, a 11. helyen végzett.
Felkészítő tanáruk: Palotainé Jánosi krisztina
2017. április 25-én rendezték meg Jászágón az ifjúsági labdarúgó 

kupát. Iskolánk csapata megnyerte ezt a területi mérkőzést.
A győztes csapat tagja: lakatos zsolt 8. b, kocsis krisztofer 8. b, 

Johancsik zoltán 8. b, Németh György 8. b, Horváth Viktor 8. b, 
kiss Bence 8. b, kiss lászló 8. b, Palócz Dániel Bence 8. b

Gólkirály lett: Palócz Dániel Bence 8. b
Felkészítő tanáruk: Palásthy Pál
A Város Napja alkalmából idén első ízben került megrendezésre 

utánpótlás és felnőtt kézilabdatornára városunkban.. Kóka, Hatvan és 
Jászfényszaru utánpótlás- és felnőtt csapatai mérték össze tudásukat.

a jászfényszarui lányok felkészítője: Matécsa lászló Csaba
21 nyolcadik osztályos tanuló sikeresen teljesítette a 2016/2017-es 

tanévben az eCDl start vizsga mind a négy modulját, ami számí-
tógépes alapismeretek, szövegszerkesztés, prezentáció és online alap-
ismeretek voltak: Burján Dominik, Csámpai zsófia, Dombi Áron, 

(folytatás a 14. oldalon)
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A humán munkaközösség versenyeredményei

országos verseny

Jászfényszarui bocsások

a magyar nyelv terén:
A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny terüle-

ti fordulóján mintegy ötven tanulónk vett részt. A megyei forduló-
ba Kotán Eszter, Berze Anna és Füle Viktória jutott be. A szolnoki 
versenyen jól teljesítettek diákjaink, különösen Berze Anna, aki első 
lett, és az országos döntőbe jutott. Ott is dicséretre méltóan teljesített, 
elért pontszáma alig maradt el az első három helyezettétől. Felkészítője 
Kotánné Kovács Tímea tanárnő.

Tanulóink ebben a tanévben 
is indultak az arany János 
magyar versenyen, amelynek 
országos döntőjébe jutottak: 
Berze Anna, Kotán Eszter, Füle 
Viktória, Dobos Debóra, Víg 
Hanna. Valamennyien a 10-
20. hely valamelyikén végez-
tek, ami középmezőnyt jelent. 
felkészítőik Kotánné Kovács 
Tímea és Nagy Józsefné.

Történelem tantárgyból Nagy 
Bálint Attila a TiTok-verseny 
országos döntőjén a 9. helyen 
végzett, felkészítette Kotánné 
Kovács Tímea.

a rajz- és vizuális kultúra 
területén ebben az évben is szép 
eredményeket értek el Bugyi István tanítványai:

Tápiószentmárton, országos rajzpályázat Szent Márton tiszteletére, 
Rusai Anikó díjazott lett.

Xiii. egri csillagok országos rajzverseny, Nyers Dániel 2. helye-
zett.

a Vágfalvi ottó országos képzőművészeti emlékversenyen, Bala-
tonfűzfőn saját korcsoportjukban az alábbi helyezéseket érték el tanu-
lóink: Buzás Bence 1.

Nyers Dániel 1., Mészáros Réka 2., Szerémi Fanni 2., Vitay Zétény 2.
Dobák Károly, Dombi Áron, Kollár Júlia, Kovács Alex, Kovács Lí-

via, Mészáros Hanna Zorka egyaránt 3. 
A helyi rendezésű „zene és képzőművészet” rajzpályázaton alsós 

és felsős kategóriában indultak versenyzőink, az eredmények a követ-
kezők:

alsó: Kovács Lívia 1., Bója-Kovács Kincső különdíj.
felső: Nyers Dániel 1., Mészáros Hanna Zorka 3., Szerémi Fanni 

különdíj. Mindenkinek gratulálunk!
Nagy Józsefné

2017. május 19. és május 
21. között rendezték meg a 
Simonyi Zsigmond helyesírási 
verseny XX. jubileumi Kárpát-
medencei döntőjét az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen, 
a Trefort-kertben. A versenyt 
20 éve a Magyar Nyelvtudomá-
nyi Társaság szervezi az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karának 
szakmai támogatásával. A verse-
nyen hagyományosan Magyar-
ország és öt határon túli ma-
gyarlakta terület felső tagozatos 
tanulói vesznek részt. Az idén 
megyei 1. helyezése alapján 
Berze Anna 7. b osztályos tanuló is részt vehetett a rangos versenyen, 
ahol méltón képviselte iskolánkat. Gratulálunk neki!

Kotánné Kovács Tímea

A bocsa egy hagyományos rekreációs sportág, az izomkontroll és 
a pontosság játéka, nagy fokú koncentrációt igényel. Gyökerei óko-
ri időkre nyúlnak vissza és olasz eredetűek. Nem közismert sportág 
Magyarországon, meglehetősen 
kicsi a sportolói tábora, és a spe-
ciális pályából is pár akad csak az 
országban. Jászfényszarun szeren-
csésnek mondhatjuk magunkat, 
mert rendelkezésre áll a szőnyeg és 
a pálya kiépítéséhez szinte minden 
eszköz a sportsátorban.

A IV. Béla Katolikus Általános 
Iskola és AMI tanulói számára egy 
ideje már nem ismeretlen a bocsa 
szó. Pár évvel ezelőtt kezdőként 
mentek el az első versenyükre. Az 
előző tanévben egy állandó csapat 
alakult Matécsa László rendszeres 
edzéseivel. Az idei tanévtől sikerült a létszámot 9 főre feltornászni, az 
edzéseket pedig Fáy Dániel vette kézbe.

A tanévben 3 versenyre sikerült a diákoknak eljutni. A Magyar Go-
lyósport Szövetség fővárosi Erzsébet-napi versenyén csapatversenyben 
3. helyezést értek el, Penczner Tamás egyéniben 2. helyezett lett. A 

Fasori Bocsa Klubban május ele-
jén rendezett Sulikupa versenyen 
már 3 csapattal neveztünk.  A 
döntő szakaszban kétszer is nehéz 
helyzetből nyertek a gyerekek, így 
végül a 2. és 3. hely lett a fény-
szaruiaké. 2016. május 19-21.  
között egy 3 napos rendezvényen 
lehettünk jelen. A Fáy Társaság és 
a Terényi Bocsa Sport Egyesület 5. 
éve hagyományosan megrendezte 
az U14 nyílt raffa csapatversenyt. 
Meglepetésekkel és fordulatokkal 
teli kulturális eseménynek bizo-
nyult a verseny, amelyen végül 

mind a 3 induló csapatunk dobogós lett. Köszönet a szervezésért és az 
edzésekért Fáy Dánielnek! Kép és szöveg: Mészárosné Dobák Ildikó

(folytatás a 13. oldalról)
Dósa Flóra, Drabos Réka, Farkas zsuzsanna, Forró Ádám, Garas 
ede, Harangozó albert, Hornyák lehel Botond, Horváth Ádám 
Viktor, Horváth levente Gergely, Johancsik zoltán, kovács kris-
tóf, kovács lilla, kurunczi zoltán, Nyers Dániel, Páll krisztián, 

székely Márk, szénási sándor, Tóth Bettina. Heti két órában, szer-
dánként történt a diákok felkészítése. Minden modulvizsga során 
több olyan tanuló is volt, akik a maximális pontszámot elérték, illetve 
csak egy ponttal csúsztak le róla. Felkészítő tanáruk: Polatschekné 
Rimóczi Melinda Tóth Sándorné

ISKolAI HíreK
Tavaszi tehetséggondozó versenyek eredményei 2017-ben



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2017/6 15

ISKolAI HíreK
Ismét eredményes balatoni verseny!

Drámapedagógiával a drog ellen, a nyári szünet küszöbén!
Május 30-án a IV. Béla 

Katolikus Általános Isko-
la hetedik osztályos tanulói 
drogprevenciós órán vettek 
részt a művelődési ház szerve-
zésében.

A drogmegelőzés prob-
lémáját drámapedagógiai 
módszerekkel dolgozta fel a 
téma vezetője, Kunné Darók 
Anikó drámapedagógus. Eb-
ből adódóan a tanulók nem 
egyszerű hallgatói és szemlé-
lői voltak a foglalkozásnak, 
hanem aktív résztvevői. Így 
nem csak megértették a prob-
léma súlyosságát, de lélekben, 

érzelmeikben meg is élték azt a negyvenöt perces foglalkozás végére. 
Az órák után megkértem Kunné Darók Anikó országos hírű dráma-
pedagógust, hogy foglalja össze röviden a módszer és a jászfényszarui 
foglalkozások lényegét.

 „Én, mint drámapedagógus, drámai helyzetekben gondolkodom, 
ha egy problémát dolgozok fel csoportokkal. Amikor a drogprevenció 
lett a központi kérdés, célommá vált, hogy olyan helyzetet teremtsek, 
amely eltávolítja a játékosokat saját körülményeiktől, majd a „mintha” 
helyzet biztonságában gondolkodtunk egy elképzelt személy drogos 
érintettségéről. Olykor a meglepetés erejével, olykor a megdöbbentés 
érzésével vagy a hangok megidéző lúdbőrözésével jártunk végig egy 
utat. Szerepet kaptak ebben játékok, helyzetgyakorlatok, egyeztetések, 
dilemmák és összegzések. Számomra meglepetés volt, hogy a 13-15 
éves korosztály mennyire érintett ebben a témában.”

Bízunk abban, hogy ez a drámapedagógia óra is hozzájárult, hogy 
fiataljaink saját belátásuk alapján biztonságosabban éljék meg a nyári 
szabadság felszabadult hónapjait. Palásthy Pál

Eredményes pénteki napot tudhattunk magunkénak május 12-én. 
Idén másodszorra került megszervezésre a Vágfalvi Ottó Képzőművé-
szeti Emlékverseny Balatonfűzfőn. A megmérettetés kétfordulós volt. 
Első körben Vágfalvi Ottó festőművész munkáihoz készítettek a gyere-
kek parafrázisokat, átdolgozásokat, melyeket elektronikusan és postai 
úton nyújtottunk be a verseny szervezőinek. A zsűrizés során rövid 
időn belül fény is derült az országos döntőben való résztvevők név-
sorára. Nagy örömünkre közöttük volt a IV. Béla Katolikus Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tizenegy tanulója is.

Végül a bejutottak közül szerencsére mindenki részt tudott venni a 
balatonfűzfői döntőn. Feladatuk egy választott Vágfalvi festmény rész-

letének továbbgondolása volt. Nem volt egyszerű a feladvány, hiszen 
egyszerre jelent meg fontos szempontkén a megoldás során a technikai 
tudás és a megfelelő anyaghasználat mellett a fantázia is. A megoldásra 
másfél óra állt a nebulók rendelkezésére. A feladat elvégzése és az ebéd 
után a zsűri elvonult meghozni döntését. A kis csapatunk pedig ez idő 
alatt felhőtlenül élvezhette a település adta szórakozási lehetőségeket, 
mint a tájat, egy remek tematikus kiállítást, a játszóteret, a kilátót és 
a bobot is, melyen a gyerekek és felnőttek együttesen jól érezhették 
magukat. Az ünnepélyes eredményhirdetés izgalma alatt kellemes 
meglepetés ért minket. Iskolánk összes döntős tanulója kapott díjat! 

Íme a döntőben résztvevő tanulóink névsora és eredményeik:
• Buzás Bence, korcsoportjában I. hely
• Dobák károly, korcsoportjában III. hely
• Dombi Áron, korcsoportjában III. hely
• kollár Júlia, korcsoportjában III. hely
• kovács alex, korcsoportjában III. hely
• kovács lívia, korcsoportjában III. hely
• Mészáros Hanna zorka, korcsoportjában III. hely
• Mészáros Réka, korcsoportjában II. hely
• Nyers Dániel, korcsoportjában I. hely
• szerémi Fanni, korcsoportjában II. hely
• Vitay zétény, korcsoportjában II. hely
szívből gratulálunk nekik!

Köszönet illeti a kiváló szervezésért iskolánk volt pedagógusát, Szabó 
Erzsébetet. Bugyi István József felkészítő 

https://www.youtube.com/watch?v=VJC1aCopCFU

Kunné Darók Anikó drámapedagógus
Jászberény Város

Óvodai Intézményének óvónője

Dombi Áron rajza

Csoportkép emlékbe

Kollár Júlia alkotása

Fotó: Bugyi István
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Hagyományőrző nap

IV. Bélára emlékeztünk június 15-én iskolánkban a Társadalmi sze-
repvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a IV. Béla Katolikus 
Általános Iskolában című EFOP-1.3.5-2016-00652 azonosító számú 
pályázat keretén belül.

A program az alsó tagozatnak a Kisiskolában rendezett kiállítás meg-
tekintésével kezdődött. A Szivárvány című kiállítást Hortiné Tóth Éva 
és Ézsiásné Róka Mária állította össze a tanító nénik közreműködésé-
vel az egész évben alkotott legkiemelkedőbb munkákból, majd a tisz-
telet koszorúját helyezték el a IV. Béla-szobornál. 

A felső tagozat a Nagyiskolában várta izgatottan, hogy leleplezzük 
Bugyi István, iskolánk művésztanárának alkotását, a IV. Béla-falat. Az 
alkotás a Nagyiskola emeletét díszíti ezután, minden nap emlékeztet-
ve diákjainkat iskolánk névadójára, jászokhoz való viszonyára, jelen-
tőségére. A tanár úr néhány mondatban összefoglalta a tudnivalókat 
művéről. A leleplezésen részt vett dr. Farkas Kristóf Vince történész, a 
Lehel múzeum munkatársa, akitől következő programként egy félórás 
érdekfeszítő képes előadást hallhattunk a művelődési házban IV. Bé-
láról és a tatárjárásról. 

A továbbiakban a focipályán 
folytatódott a délelőtt, ahol 
számtalan játék várta a gyere-
keket. A Szappanvarázs műsor 
részeként kipróbálhatták óriá-
si szappanbuborék készítését. 
Részt vehettek egy aerobikórán, 
megnézhették a Csuhajdáré tár-
sulat óriásbábos produkcióját. 
Tekerhettek gokartot, ugrálhat-
tak ugrálóvárban, kipróbálhat-
ták a szumó birkózást, óriás társasjátékokkal játszhattak, és kipróbál-
hattak népi játékokat. A Nagyiskolában Halmainé Hegedűs Mária 
által készített kiállítás várta az érdeklődőket. A többórás program a 
Vágó Bt. által biztosított ebéddel és egy kétgombócos fagyival zárult, 
amiből még repetát is lehetett kérni. Köszönjük a Donnert családnak, 
hogy biztosították az ugrálóvárat, és mindenkinek, aki közreműködött 
a program lebonyolításában. Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Június 14-én tartotta iskolánk diákönkormányzata idei közgyűlését, 
melyben a diákpolgármester beszámolóját hallgathatták meg a résztve-
vők, illetve az egyhetes kampány zárásaként a diákpolgármester-jelöl-
tek mondták el kampánybeszédeiket. Az utána tartott titkos szavazás 
eredménye szerint a 2017/18-as tanév diákpolgármestere Berze Anna 
7. b osztályos tanuló, helyettese Harangozó Anett 7. c osztályos tanuló. 
Mindkettőjüknek gratulálunk, és jó munkát kívánunk! Kotánné K. T.

2017. április 10-én a 7. b osztály ellátogatott a budapesti József Attila 
Színházba megtekinteni az Indul a bakterház című színdarabot. Min-
denki számára nagyon élvezetes volt az előadás, szerencsénkre előtte 
megadatott, hogy találkozzunk és egy fényképet készítsünk Mikó Ist-
vánnal, aki a baktert alakította. A darab nagyon vicces és érdekes volt 
számunkra, mindenkinek ajánljuk a megtekintését!

Holló-Szabó Dóra
Fotó: Holló-Szabóné Görbe Éva

lezajlott
a diákpolgármester választás

Művészbejáró
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„Mesevilág, most mennem kell…” Búcsúzik a Napsugár Óvoda Süni csoportja

„Milyen jó volt alád állni, te nagy gesztenyefa!
Ilyen nagy fám nem lesz nekem, nem lesz többé soha.
Milyen jó volt szaladgálni ebben a nagy kertben,
soha az életben már nem lesz ilyen kertem!
Milyen jó volt a homokban alagutat ásni,
s a csúszdán, ahogy nem szabad: visszafelé mászni!
Milyen jó volt nekem itt az óvodában,
mindig erre gondolok majd az iskolában!
Kovács Barbara: Búcsú az ovitól (részlet)

Eltelt négy év, az idő gyorsan elszaladt. Elérkezett a búcsúzás ide-
je, nem csak az óvodás társaktól, az óvó néniktől, dajka néniktől. Az 
épülettől, a sok-sok éven át csillogó szemű kisgyermekeknek második 
otthont adó Kossuth úti Napsugár Óvodától is. A szomszédban már 
nő, mint a gomba, az új óvoda!

A Süni csoport húsz gyermeke búcsút int az óvodának: ünnepélyes 
öltözetben, virággal a kézben. Utolsó alkalom, hogy együtt, kézen fog-
va, „egymás szemében”, kicsit szepegve, ölelkezve búcsúzkodunk. A 
fiúk együtt „rúgják a bőrt a grundon”, éltetik az óvodát, egyben várják 
is az iskolát.

Az évek tartalmasan teltek. Szüretek és bálok, Őszölő a tájházban, 
krampuszjárás, Mikulás-várás és vonatozás, farsangi bulik, óvodai sé-
ták, buszos kirándulások, Tarisznyás Műhely Zoli bácsiékkal, könyv-
tárlátogatások, Erzsébet-napi kürtős kalácsozás, lucázás, anyák napja, 
karácsonyozás a városi intézményekben. Szánkózás a hulló hóban, 
Mackó-hét Szalmamacival, „busójárás” az oviban, hungarikumok 
gyűjtése, Galéria-nyitók, városi ünnepségek, anyák napják, gyermek-
napok, kerti party, csapatépítés, kéthetes projektek, templomlátogatás 
Sanyi bácsi jóvoltából, teknős békás szökőkút csodálás, víz világnapja, 
látogatás a tűzoltó szertárban, a cirkuszban, dínós projekt, rovarkiál-
lítás, teaházi fánkozás és barkácsolás, locsolkodás, fagyizás, pizzázás és 
mesejáték az ovis gyermeknapon.

Látogatás a Polgármesteri Hivatalban, a Kisiskolában, ballagás…a 
teljesség igénye nélkül…felsorolni is nehéz, mennyi minden történt 
velünk. Mindenkinek köszönjük, aki bármilyen módon is hozzájárult 
ahhoz, hogy a gyermekeinknek élményeket szerezhessünk óvodás éve-
ikben.

Tarisznya, ballagási emlékújság, ajándékok ovis barátainktól, virá-
gok, sírás-nevetés, búcsúzás, ölelés, sütizés. Kedves Szülők! Köszönjük 
a sok segítséget, amit az évek során nyújtottatok! És köszönjük a gye-
rekeket, akiket pár évre kicsit nekünk is adtatok! Sok sikert kívánunk 
mindenkinek az iskolában! Bízzatok a gyerekekben, hogy ők is bízhas-
sanak magukban!

„… Billegünk-ballagunk, mindent körbejárunk!
Itt vagyunk meg ott vagyunk, ez volt a mi házunk!
Megszerettünk óvoda, nem felejtünk el soha!”
Tandori Dezső: Óvodások ballagó dala – részlet

Kovácsné Papp Andrea · Fotó: Tanczikó-Ruis Bea

Gyermeknap a Napsugár Óvodában

Ha május vége közeledik, minden kisgyermek tudja, hogy csupa jó 
dolog történik körülötte, vele. Ovisaink dúskálhattak a jó programok-
ban, hiszen a városi gyermeknapot követően május 29-én az óvodában 
is minden értük, az ő szórakoztatásukra történt.

Az előző évben szerzett tapasztalatunkból és a gyerekektől kapott 
visszajelzéseket figyelembe véve mindenképpen valami személyes él-
ményt szerettünk volna adni a gyerekeknek. A gomba alatt című me-
sét gondoltuk újra, az eredeti történetet alapul véve, de egy viccesebb 
szövegkörnyezettel, zenei betétekkel, mai modern elemekkel és persze 
egyedi karakterekkel.

Szereplők voltak: Atom Anti a hangya, Vili Veréb, Lady Pillangó, 
Orbit Egérke, Raszta Béka, Reggae Róka és az Okos Nyúl. Nagy él-
mény látni, hogyan fürkésznek bennünket szerepeinkben, hogy ez a 
szereplő vajon tényleg az óvó nénim? Interaktív módon dolgoztuk fel 
a mesét, a gyerekek részeseivé váltak a történetnek. Velünk izgultak, 
énekeltek, velünk nevettek. Ezután tánc és zene mellett megkezdőd-
hetett a várva várt pizzázás és üdítőzés.

Vidám délelőtt volt. Hip-hip hurrá! Legyen minden nap gyermeknap! 

Vigyázzunk rájuk! Szép nyarat kívánunk mindenkinek!
Sinkovics–Gebura Katalin · Fotó: Dobák Ágota Zsuzsanna

A Szivárvány Óvoda 
Süni csoportjában saláta 
napot tartottunk. Mértük, 
nézegettük mihez hason-
lít, nevüket tanultuk. Ter-
mészetesen esze gettük is. 
A jégsaláta volt a kedvenc. 
Köszön jük Borbély Balázs 
csa lád jának a sok különle-
ges és egészséges salátát.

Angéla és Edit óvó néni
Fotó: Mezeiné Folyó Angéla

Salátanap
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Gyermekek ünnepe
a Szivárvány oviban

Az én anyukám

Évzárók a Szivárvány Óvodában

Május utolsó vasárnapján országszerte a gyermekeket ünnepeljük. 
A Szivárvány oviban egy hétfői délelőttön tettük meg ezt. Igaz, kedves 
olvasó, legyinthet, már megint gyereknap, évről évre ugyanaz, amiben 
persze van igazság a külső, helyszín ugyanaz, de a tartalom változik, 
ahogyan a gyermekek is nőnek, okosodnak, ügyesednek, és ezt meg-
ünnepelni fontos dolgunk. Farsangi bevételünk segítette változatos-
sá tenni ezt a délelőttöt. Vendégül láttuk a Jászberényi Mentőkutyás 
Szolgálat két kollégáját és kutyáját, akik mentésükről filmet vetítettek, 

kint az udvaron kutyájuk bemutatót tartott, és szelídsége, kiképzése 
lehetővé tette, hogy közelről is megismerkedhessünk vele. Mészáros 
Józsi bácsi póni lovait hozta el, bátran ülte meg és simogatta a pa-
cikat a szivárványos gyerekek apraja-nagyja. A szirénázó rendőrautó 
nem kelltett riadalmat, kézfogással bemutatkoztak városunk rendőré-
nek, alaposan körbenézték és kipróbálták az autót. A trambulin és 
ugrálóvár nélkülözhetetlen, kedvenc főszereplő volt. Megvendégeltük 
a gyerekeket süteménnyel, gyümölcssalátával, ebben segítettek család-
jaink és a Reál Diszkont, amit nagyon szépen köszönünk. Nagyon jó 
nap volt. „Kár, hogy gyorsan véget ért”− mondták az ünnepeltek.

Mezeiné Folyó Angéla

A Szivárvány Óvoda nagyobb csoportjaiban megkérdeztük a gyere-
keket, mit gondolnak, mi jut eszükbe, ha az anyukájukra gondolnak. 
Miért szeretik? Mit szeretnek együtt csinálni? Mit szeret anya? Meg-
osztották velünk, hol viccesen, hol meghatóan, milyen az ő anyukájuk.
az én anyukám a legjobb a világon, mert:
· Nagyon kedves, nagyon vigyáz rám. Megetet, megitat és betakargat. 

Ez jó benne.
· Zöldhagymát ültet velem, este mesél nekünk a szájából teknőcöset.
· Szeret, szép magas és félt.
· Ha otthon vagyunk és tejbegrízt főz, felülhetek a pultra és nézhetem.
· Mert boldog. Ha rossz vagyok, nem boldog akkor.
· Nagyon szeret, mert elkapom neki a pillangót. Olyan hosszú haja 

van, mint a Jézuskának.
· Mert imád. A gyerekek gondolatait összegyűjtötte: Földvári Edit

A hosszúra nyúlt tél után már nagyon vártuk a tavaszt, a természet 
ébredését a Szivárvány Óvodában. A témához kapcsolódva megis-
merkedtünk az évszak jellegzetességeivel, sajátosságaival. Tapasztalat-
szerző sétákat tettünk a természetben. Megfigyeltük a kertekben való 
tevékenységeket, gólyanézőben jártunk. Meséink, verseink, dalaink 
mind-mind a tavaszhoz, a tavaszi ünnepekhez, jeles napokhoz kap-
csolódtak. Megemlékeztünk jeles napjainkról – a víz világnapjáról, a 
Föld világnapjáról. Fontos ünnepeink voltak a húsvét, az anyák napja, 
apák napja, a gyereknap. Óvodás csoportjaink kirándulására május 
hónapban került sor. Az évet záró játékainkkal, a nagyok ballagásá-

val ért véget az év. Ahhoz, hogy ilyen sokszínű, gazdag programokkal 
tölthessük meg az évet, segítségünkre voltak felajánlásaikkal a csalá-
dok és Jászfényszaru vállalkozói. Réz Ferencné virágboltja, Lívia Vi-
rágbolt, Röfi Húsbolt, Sóbanjó Sószoba és Szolárium, Dajkóker, É+J 
Iparcikk, Kleopátra Patika, Highschool Papírbolt, Kincses Sziget, Reál 
Élelmiszer, Döner Gyros, Zöldség-gyümölcs Bolt, Kinder és a Telepolc. 
A Szivárvány Óvoda gyermekei és dolgozói nevében köszönjük, hogy 
számíthattunk rájuk. Földvári Edit

A Szivárvány óvoda Csigabiga csoportosaival elindult a busz egy ked-
di borús reggelen a gyöngyösi kisállat simogatóba és a játszóházba. A 
ború a kedvükre szerencsére nem hatott, így még a múzeum kitömött 
állatait és a mamut csontvázát is láthatták. Klippánné Jáger Melinda

Ismét eltelt egy esztendő, elérkezett az évzáró játékok ideje. A cso-
portok e jeles alkalomból most is bemutatkoztak vendégeiknek. 
Mennyit ügyesedtek, okosodtak ebben az évben. A legkisebbek a Csi-
gabiga csoportos gyerekek a négy évszak köré szőtték verseiket, dala-
ikat, táncaikat. A Katica csoport cirkuszi produkcióban csillogtatta 
meg tehetségét. A Süni csoportos gyerekek mesejelenetet adtak elő. 
A nagyok, a Pillangó csoportosok az elmúlt év jeles napjaihoz, szoká-
saihoz kapcsolták műsorukat. Földvári Edit
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ÓVoDAI HíreK
Polgármesteri hivatali látogatáson az óvodások

„Élsz egy városban, azt hiszed, ismered. Ó, dehogyis ismered! Ha azt 
akarod, hogy egy város a tied legyen, nyiss be a kapukon, fordulj be az 
udvarokba, sétálj föl a lépcsőkön, lebbentsd meg a függönyöket az ablakok 
mögött… Köszöntsd szíves szóval a házak lakóit és hallgasd meg a törté-
netüket. Ha így teszel, lassan tied lesz a város, ahol élsz.”

Schäffer Erzsébet: Hol nem volt – életek, mesék, pillanatok (részlet)
A nagycsoportos gyermekek nagy örömére szolgált, hogy városunk 

polgármesterétől, Győriné dr. Czeglédi Mártától meghívást kaptunk 
egy tavaszi délelőtti hivatallátogatásra. A gyerekek több jászfényszarui 
intézményben jártak már az óvodai négy év alatt – főleg szereplés cél-
jából –, többek között a polgármesteri hivatalban is. Azonban akkor 
nem volt lehetőségük magával az intézménnyel és annak funkciójával 
megismerkedni. Az iskolába készülő nagy fiúk és lányok boldogan ké-
szítették a díszes rajzaikat városunkról, hogy meglepetést okozzanak 
azzal a vendéglátóinknak.

A díszteremben fogadott bennünket a polgármester asszony, ahol 
a város kulcsát és egy jász viseletbe öltözött babát mutatott meg a 
gyerekeknek. Felfedeztük Jászfényszaru címerét és Sisa József ötvös, 
iparművész Időszalag ötvöszománc faliképét a gyerekek szerint leg-
szebb „szobában”. Közben történeteket hallhattunk vendéglátónktól 
a városunkról, s annak fontosabb eseményeiről.

Később végighaladtunk az impozáns épületen, s minden helyiségbe 
bekukkanthattunk, illetve be is mehettek a gyerekek. A mosolygós hi-
vatali dolgozók is nagy-nagy szeretettel fogadták ovisainkat, és sütivel 

kedveskedtek nekik. A nap fénypontja az volt, hogy az egyik irodában 
megcsodálhatták az apróságok egy jászfényszarui gólyafészek élő köz-
vetítését, ami „kis” időre elvarázsolta őket. Természetesen Márti néni 
a gólyacsalád életéről is mesélt érdekességeket, s válaszolt a gyerekek 
által feltett érdeklődő kérdésekre is.

Köszönjük szépen a szívélyes vendéglátást, s a lehetőséget, hogy kö-
zelebbről is megismertethettük a hatéves korosztállyal városunk egyik 
legfontosabb, s legszebb közigazgatási intézményét; ami a virágba bo-
rult jászfényszarui főtér kiemelkedő, műemlék jellegű látványossága.

Kovácsné Papp Andrea

Kézről kézre járt a város kulcsa

Érkeznek az óvodások

A vendéglátás pillanatai

Kicsit nehéz szívvel engedjük útnak őket, mert négy év alatt hozzánk 
nőttek és az életünk részévé váltak. 

Kívánjuk nektek, hogy sok örömötök teljen az iskolában, a tanulás-
ban! Szüleitek legyenek nagyon büszkék rátok, ahogy mi is!

Remélem, időnként meglátogattok majd itt az óvodában, várni fo-
gunk benneteket! Anett és Judit óvónéni

Marika dajka néni

Iskolánk nyolcadik osztályos tanulói színes, vidám ballagás kereté-
ben meglátogatták a Szivárvány óvoda épületét.

Földvári Edit

Kirepülnek a mi kis Pillangóink! Vidám ballagók az óvodában

Fotó: Tanczikó-Ruis Bea
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Sűrű tavasz az Iglicénél

Teaházi hírmondó

Hasonlóan az előző évekhez, tavasszal megnőtt a fellépések, sze-
replések száma, így most sem unatkoztak az Iglice Gyermeknéptánc 
Együttes táncosai.

Márciusban az ünnepi műsorban vállalt szerepet a táncegyüttes nagy 
csoportja. Itt egy toborzót táncoltak az táncosok.

Áprilisban az együttesből 6 fő, Holló-Szabó Dóra, Mészáros Kata, 
Bodnár Johanna, Horváth 
Levente, Pál Bence, és 
Donnert Flávió részt vett 
az V. Jászsági gyermek- és 
ifjúsági szólótáncverse-
nyen, ahol nagyon szépen 
szerepeltek, és a Donnert 
Flávió - Mészáros Kata pá-
rost különdíjban részesítet-
te a zsűri. A versenyen egy 
kötelező és egy szabadon 
választott táncból kellett 
improvizatív módon 2 per-
cet táncolni.

Húsvét hétfőn a szoká-
sokhoz hűen az együttes 
fiú tagjai felkerekedtek és 
felkeresték a táncos lányo-
kat és locsolással gondos-
kodtak arról, hogy az idei évben se hervadjanak el a leányzók.

A húsvétot követő vasárnap a csoport az Országos Táncháztalálkozón 
képviselte Jászfényszarut és a Jászságot, ahol közreműködtek a tanítá-
sokban, és több néptánccsoport-
tal karöltve tavaszi népszokásokat 
mutattak be az odalátogatóknak a 
Papp László Sportarénában Buda-
pesten.

Május elsején a városi rendezvé-
nyen mutatkozott be az együttes 
összes csoportja.

Több mint 100 gyermek, vala-
mint több mint 20 felnőtt táncolta 
el az új koreográfiáit a város lakói-
nak nagy sikerrel.

Még véget sem ért a május elsejei 
műsor, és a nagy csoport már Jász-
berényben szerepelt a redemptiós 

ünnepségen a Jászsági „Fölszállott a páva” gálában. A műsorban a Jász-
ságból a „Fölszállott a páva” televíziós vetélkedőbe jutott csoportos és 
szóló produkciók mutatkoztak be.

Május 13-án a Jász bálon mutatták meg tudásukat a táncosok, majd 
május 20-án Szentendrére utaztak a szentendrei Skanzenbe, ahol 
egy OTP családi napon szórakoztatták a résztvevőket, majd egyórás 

táncházat tartottak, ahol 
mindenki kipróbálhatta a 
néptánc szépségeit, nehéz-
ségeit.

Azért jutott idő a szó-
rakozásra is, ugyanis 
Jászfényszaru Város Ön-
kormányzatának köszön-
hetően a „Fölszállott a 
páva” televíziós vetélkedő-
be jutott gyerekek egy ju-
talomkiránduláson vettek 
részt a Fővárosi Állat- és 
Növénykertben. Június 
elején egy családi dél-
utánon közös táncházzal 
zárták az évet, ahol közös 
nyársalással, beszélgetéssel, 
tánccal és énekkel búcsúz-

tak egymástól a gyermekek, de még egy utolsó közös fellépésre össze-
sereglett az Iglice apraja-nagyja, hogy megmutassák tudásukat a Petőfi 
Művelődési Házban bemutatott „Fordulj, kispej lovam!” néptáncos 

műsor keretein belül.
Mint látható, tavasszal sem unat-

koztak a táncosok, majd minden 
hétvégére jutott egy program, 
egy előadás, egy táncház, így jog-
gal kívánok minden táncosnak és 
szülőnek nagyon pihentető nyá-
ri szünetet, és ezúton szeretném 
megköszönni mindenkinek, aki 
segítette az együttes munkáját va-
lamilyen formában, külön kiemel-
ve a szülők segítségét! Szeptember-
ben folytatjuk!

Péter Szilárd
Iglice Gyermeknéptánc Együttes

Júniusi hónapunk a közösség építés jegyében telt.
Elsőként a Jászfényszarui Napsugár Gyermekszínpad volt a vendé-

günk, akik Ludas Matyi című színdarabjukkal leptek meg minket 
valamint a Gondozási Központ lakóit. A fiatalok a XXVI. Weöres 
Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozóra készültek, ahol a 
Napsugár Színpadhoz megszokottan szép eredményt értek el. Ez-
úton is gratulálunk, a csoport tagjainak, valamint felkészítőjüknek. 
Ezt követően a Gasztro kluboké volt a főszerep. Elsőként a IV. Béla 
Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4. b osztályos 
tanulói látogattak el hozzánk. A lelkes fiatalok bográcsban főtt papri-

kás krumplit készítettek. Fiúk-lányok egyaránt kivették az előkészüle-
tekben a részüket. Volt, aki burgonyát hámozott, volt, aki a tűzgyúj-
tásban segített, így a végén még finomabb lett az elkészült étel. Őket 
már a fent említett Napsugár Gyermekszínpad váltotta, akik szülőkkel 
közösen érkeztek hozzánk, szintén egy felhőtlen szép napot töltöttek 
el nálunk, csak úgy, mint az előző csapat ők is lelkesen segédkeztek 
a konyhai feladatokban. Miután elfogyasztották közösen az elkészült 
finom falatokat, megkapták az év végi bizonyítványukat. A teaház ez-
úton kíván minden gyermeknek, szülőnek, pedagógusnak örömteli, jó 
pihenést! Kép és szöveg: Radics Ivett

Családi délután a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény udvarán
Fotó: Péter Szilárd

„Fordulj, kispej lovam!” néptánc gála június 12-én a művelődési házban



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2017/6 21

Napsugarak sikere
keCskeMÉT – szeGeD – PÉCs
A IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Művészeti Alapiskola szín-

játék tanszakának tagjai (Berze Anett Lili, Bujdos Vivien, Dudás 
Hanna, Farkas Sándor, Hangya Fruzsina Fatime, Kiss Vivien, Nagy 
Jázmin Abigél, Nagy Tímea Zsóka, Ormándy György, Radnai Do-
rina Alexandra, Szántai-Kis József Máté, Kiss Gergely, Berkes Laura, 
Berze Anna, Cserháti Csenge, Nagy Bálint Attila, Radics Melitta 
Ivett, Lengyel Áron, Balogh Vivien, Füle Viktória) Kovács Tímea 
vezetésével már a 2016/2017-es tanév elején elkezdték a munkálato-
kat, hogy év végére színpadra állíthassanak egy darabot. A csoport-
vezető választása a jól ismert történetre, a Ludas Matyira esett. Azon-
ban nem a klasszikus, Fazekas Mihály által írt sorokat alkalmazták 
színpadra, hanem egy kortárs író, Tasnádi István tollából kerekedett, 
modern, játékos nyelvezetű változatra esett a választás.

Decemberben egy félig kész produkciót mutattak be az ifjú szín-
játszók a szülőknek, s mi tagadás, mi már akkor is örömteli szívvel 
figyeltük kisebb-nagyobb csemetéinket a Sárga iskola színpadán. 
Akkor az iskolai énekkar és Horváth Levente, a zeneművészeti tan-
szak zenésze segítette az 
előadást.

A munka pedig töret-
lenül haladt heti 2 alka-
lommal, s még a sok be-
tegség sem állította meg 
a gyerekeket és a vezetőt, 
hogy egy igazi produkciót 
kerekítsenek Ludas Matyi 
történetéből, használva a 
Tasnádi által megírt szöve-
get, a csapat sajátosságait 
és ötleteit is figyelembe 
véve.

Az egyik cél az volt, hogy 
tavasszal, a XXVI. Weöres 
Sándor Országos Gyer-
mekszínjátszó Fesztiválon 
ez az új kis csapat bemu-
tatkozhasson.

Ez a cél megvalósult. Április 21-én hajnalban Csépány Miklós 
autóbuszával elindult a Napsugár Gyermekszínpad néhány szülő 
kíséretével Kecskemétre, a Magyar Drámapedagógiai Társaság ál-
tal meghirdetett fesztivál megyei válogatójára. A találkozó fontos 
ösztönző szerepet tölt be a gyermekművészeti csoportok egész éves 
munkájában, és a drámapedagógus, színjátszó rendező szakemberek 
tapasztalatcseréjét, szakmai fejlődését is szolgálja. A gyerekek termé-
szetesen nagyon izgultak, bár a csoportvezető és kísérőjük Tóthné 
Takács Ilona ( volt színjátszó, jelenleg aktív pedagógus ) nyugtatta 
őket, az elvárás annyi, hogy fegyelmezett, összpontosított, de önfe-
ledt játékot mutassanak a szakmai zsűrinek. Nem volt cél „helyezés” 
elérése.

Az áprilisi hideg és viharok után, amint megérkeztünk Kecskemét-
re, ragyogó napsütés és Józsa Kata, a Hírös Agóra Ifjúsági Otthon 
vezetője, egykori fényszarui „kistanítóm”, Kovács Andrásné Rozika 
néni egykori tanítványa és kollégái fogadták a fesztiválra érkező csa-
patokat. A kellemes időjáráshoz nagyszerű hangulat, ragyogó pro-
dukciók, mosolygó arcú gyerekek és felnőttek, rendkívüli szervezés 
társultak. A „mieink” harmadikként léphettek a világot jelentő desz-
kákra. 

Én – miután a december bemutatót láttam csupán – kikerekedett 
szemmel figyeltem a kis napsugarasokat, amint hiba nélküli, jó tem-
pójú, vidám játékkal mutatták be a zsúfolásig megtelt ifjúsági ház 
nézőinek és a zsűrinek Ludas Matyi történetét. A nézőtéren ülők 
nevetéssel és tapssal jutalmazták a látottakat. Dicséret illeti a gye-
rekeket, nem csupán a színpadon nyújtott teljesítményért, hanem 
az egész napon tapasztalt példamutató viselkedésért is. Minden elő-
adást megnéztek, tapsoltak, drukkoltak a többi csapatnak, a délutá-
ni közös játékban aktívan részt vettek, a nagyon érdekes hangszerbe-

mutatón  érdeklődőek voltak, a közel egyórás táncházban pedig csak 
a mieink tartottak ki végig. Örömteli volt látni, ahogy vigyáznak 
egymásra, s ahogy egy csapatként működnek. Igazi közösségépítő 
ereje volt ennek a találkozónak. Már akkor is éreztük, de utólag is 
megerősítjük, a fesztiválok fesztiválja volt a kecskeméti. Persze mi, 
régi színjátszók, nosztalgiáztunk is, hiszen anno mi rendszeresen jár-
tunk színjátszó fesztiválokra, s nagyon kellemes élményeket őrzünk 
évtizedek elmúltával is.

Délután a szakmai vezetők kissé félrevonultak, hogy meghallgassák 
a zsűri észrevételeit, tanácsait. Persze, ahogy az este közeledett, min-
denki egyre izgatottabbá vált, hiszen vártuk a zsűri eredményhir-
detését. (A zsűri: Körömi Gábor és Pap Gábor drámapedagógusok 
voltak.)

S itt jött a csoda. A többszörös csoda. A zsűri az előadást ARANY 
minősítéssel jutalmazta, amit csupán néhány produkciónak ítéltek 
meg. Néhány nap múlva derült ki, hogy ez azt jelenti,  ezzel a pro-
dukcióval a regionális fordulóra is meghívást nyert a Napsugár.

Számomra mégis a legfelemelőbb a gyerekek reakciója volt. Öröm, 
boldogság, s a „nem hi-
szem el” érzés kavarodott 
a fiatalok arcán. Könny 
szökött a szemembe, ami-
kor azt láttam, hogy sírva 
fakadtak örömükben, s 
az egyik színjátszó azért 
zokogott, mert nem hitte, 
hogy az ő játéka, részvé-
tele is hozzájárult ahhoz, 
hogy ez a minősítés a leg-
fényesebben ragyogjon. 
Különösen fontos a siker-
élmény olyan gyerekek 
esetében, akik az iskolai 
tanulmányokban vagy a 
mindennapi életben nem 
sűrűn kapnak elismerést. 
Ott bebizonyították, hogy 
mindenki jó valamiben.

Éjjel 12 óra volt, mire Jászfényszarun az iskola elé gördültünk, ahol 
a szülők már várták csemetéiket.

Csupán 3 hetük volt a kis színjátékos növendékeknek arra, hogy 
a zsűri meglátásait megfogadva, még további ötleteket is beleszőve 
csiszolják, pontosítsák az előadást. Ezt segítették a szomszédos te-
lepüléseken szervezett fellépések is, hiszen más a próbateremben, s 
más különböző nézők előtt játszani.

Levente – mint tiszteletbeli színjátszó – Kecskemét után Szegedre 
is elkísérte a csapatot, cipelte a nagybőgőt, s elmondhatjuk, minden-
hol imádták a játékát, s minden helyszínen még többet „követeltek” 
belőle. A május 12-i, szegedi napunk is hajnalban indult, s egészen 
éjfélig tartott. A Szent-Györgyi Albert Agórában megrendezett regi-
onális találkozón is példamutatóan viselkedtek a gyerekek, minden 
előadást megnéztek, s Ludas Matyi újra nagy sikert aratott. Amíg 
a zsűri tanácskozott, egy nagyon érdekes, látványos, közel 1 órás 
fizikai kísérleti bemutató részesei lehettünk. Kora délután Kaposi 
Lászlótól (drámatanár, rendező, számos drámapedagógiával kapcso-
latos könyv szerzője, a Magyar Drámapedagógiai Társaság alapító 
elnökségi tagja) minden csoport átvehette az oklevelet, s mindenki-
től néhány napnyi türelmet kért, hiszen ekkor még országosan több 
helyszínen zajlottak a regionális döntők, így „eredményhirdetésre” 
nem kerülhetett sor. Egy biztos volt csupán: a regionális találko-
zókon a produkciók közül az ország legjobb 25 %-a vehetett részt.

Délután a kikapcsolódásé volt a főszerep. Kisvonattal városnéző 
túrán csodálhattuk meg Szeged impozáns épületeit, nevezetességeit. 
Az éppen zajló Borfesztivál standjain áthaladva Radics Gigivel talál-
koztunk, aki nagyon barátságos volt velünk, s meghallva sikereinket, 
gratulált a gyerekeknek, s még egy közös fotó elkészítésére is azonnal 
igent mondott. (folytatás a 22. oldalon)

Ludas Matyi és Döbrögi a nagy fa előtt (Kecskemét – előadás-részlet)
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(folytatás a 21. oldalról)
A nagy melegben fagyizással hűsítettük magunkat, majd a játszóté-

ren önfeledt mozgás és játék következett. A Tiszát és a főteret termé-
szetesen nem hagyhattuk ki, majd fáradtan, de jókedvűen tértünk 
haza.

A hétvége valószínűleg mindenkinek reménykedéssel telt. Mi len-
ne, ha…..???? Talán hangosan ki sem mertük mondani. S hétfőn a 
vágyakozás, a reménykedés beteljesült, meghozták a döntést, megér-
kezett a meghívó az országos gálára.

Megyünk Pécsre!!!! Hittük is, és nem is.

Az előadások jól sikerül-
tek, különleges volt a cso-
port, hiszen életkorban a 
legnagyobb szórás a napsu-
garasokat jellemezte (2. osz-
tályostól 8. osztályosig), a 
legnagyobb létszámú csapat 
voltunk, forgó rendszerben 
játszották a gyerekek a sze-
repeket, a nagybőgő és a két  
tanár által megszólaltatott 
csörgő-zörgő hangszerek 
mind színesítették a dara-
bot. Újabb próbák, újabb 
felkészülés, újabb fényszarui 
és környékbeli fellépések 
trenírozták színjátszóinkat a 
nagy megmérettetésre.

Június 9-én, reggel 6-kor 
újra útra keltünk, s Miki bácsinak köszönhetően épségben oda-
értünk Pécsre. Nagyon hosszú volt az út, melegen tűzött a nap. A 
kétnapos országos színjátszó találkozó gálája, s az ehhez kapcsolódó 
rendezvények Pécs kulturális negyedében, az ún. Zsolnay negyed-
ben, illetve a Bóbita Bábszínházban zajlottak.

Itt is, hasonlóan az előző két rendezvényhez, már messziről fel-
tűntek a kis napsugarak Jászfényszaru feliratú fehér pólóikban és 
rikítóan sárga baseball sapkáikban. Előbbit Jászfényszaru Város 
Önkormányzatának köszönjük, utóbbi a Fortuna Együttes ajándé-
ka. Kissé féltünk, hogy a hosszú utazás, a fáradtság, az izgalom és 
a meleg milyen hatással lesz a gyerekek teljesítményére, de felesle-
gesen aggódtunk, mert ez alkalommal is nagyszerűen teljesítettek 
a színpadon. Pénteken minden csoport előadását megtekintettük, 
hiszen a gyerekek ebből is tanulnak, s rengeteg ötletet, megoldást 
lehet hasznosítani a látottakból. A diákzsűri és a szakmai zsűri véle-
ménye is elhangzott a csoportvezetők számára megtartott beszélgeté-
sen, ahol csoportvezetőnk, Timike elmondása szerint egy felkészült, 
értő diákzsűrivel találkozott, akik tetszését elnyerte a fényszaruiak 
játéka. Délután – éjszakába nyúlóan - közös flashmob, játékok, kon-
cert és táncház várta a gyerekeket, ahol a mi kis sárga sapkásaink 
megint brillíroztak, a táncház velük zárult. Éjszaka persze nehezen 

jött álom a gyerekek szemére, hajnali 1-2 óra körül végre elcsende-
sedett a kollégium, ahol szálláshelyet kaptunk. Reggeli után, 1 órás 
kisvonatozással Pécs nevezetességeivel is megismerkedhettünk, majd 
45 perces, kiscsoportos, szabad séta, városnézés következett (felnőtt 
kísérővel természetesen). A mi kis csapatunk olyan szerencsés volt, 
hogy a városban éppen zajló POSZT (Pécsi Országos Színházi Ta-
lálkozó) vendégével, résztvevőjével, Udvaros Dorottyával is találko-
zott, aki kedvesen fogadta köszönésünket. Hamarosan visszacsatla-
koztunk a találkozó előadásaihoz. Délután sajnos eleredt az eső, de 
kihasználtuk az alkalmat, s egy szőnyegen elhelyezkedve énekeltünk, 

beszélgettünk, tapasztala-
tainkat megosztottuk egy-
mással, s a színjáték tanszak 
bizonyítványosztásának, 
évzárójának időpontja is 
véglegesítésre került. 4 óra-
kor minden résztvevő, játé-
kos, a zsűri összegyűlt, ahol 
Trencsényi László (címzetes 
egyetemi tanár, iskolaku-
tató, a Magyar Pedagógiai 
Társaság ügyvezető elnöke, 
több könyv szerzője) is kö-
szöntötte a megjelenteket. 
Ezt követően a gálán részt-
vevő 25 csoport (20 határon 
inneni, 5 határon túli) szá-
mára emléklapok, ajándé-
kok átadására került sor. 

Az országos találkozóra 
213 csoport jelentkezett, s a Napsugarasok a legjobb 25 közé ke-
rültek!!!

Még egy nagy örömünk volt, hiszen a gálára Nagyváradról meg-
hívást kaptak a „Huncutkák” is Rusz Csilla vezetésével, aki Rozika 
néni tanítványa, pedagógus, drámapedagógus. Boldogan, megelége-
detten zártuk ezt a találkozót is.

Persze kellett egy kis mozgás is, így utunk Tettyére vezetett, ahon-
nan gyönyörű panoráma tárult elénk. Egy játszóteret vettünk birto-
kunkba, ahol hangos kacagással csúszdázott kicsi és nagy, gyerek és 
szülő egyaránt. Fagyizással zárult a pécsi kirándulás. Négyórás bu-
szozás következett, s éjfélre begördültünk városunkba, ahol a szülők 
izgatottan és büszkén várták gyermekeiket.

Köszönjük a támogatást a IV. Béla katolikus iskolának, az önkor-
mányzatnak és a szülőknek! (A kollégiumi szállás és a háromszori étke-
zés költségeit a fesztivál vállalta át, az utazási költségeket pedig iskolánk 
fedezte.)

Egy hihetetlen kalandban volt részünk, melyet köszönünk a 21 
gyereknek, Kovács Tímea csoportvezetőnek és Tóthné Takács Ilona 
pedagógusnak!

Jövőre a cél: DEBRECEN! Kép és szöveg: Magyar Krisztina
szülő, SZIBAKÖ-titkár, színjátszó

Szegeden Radics Gigivel is találkoztunk

„Összetart a dal”
A FIROSZ Jászfényszarui Szervezete 2017. május 20-án rendezte 

meg az „Összetart a dal” kulturális estjét. Az est üzenete az össze-
tartozáson túl az elfogadásról, az egymás iránti tiszteletről, a kö-
zösségi együttélésről szólt. A színvonalas kulturális programról és a 
szórakoztatásról a jászfényszarui művészeti iskola növendékei, a 
Cimbali Band és Farkas zsolt magyar nóta énekes gondoskod-
tak. Az est eszenciáját a helyi cigány színjátszók „Kérető” című ze-
nés darabjának premier bemutatása szolgáltatta. A darab harmadik 
feldolgozására került sor, melynek alapját az autentikus, régi hagyo-
mányok szolgáltatták egy modernebb felfogásban, feldolgozásban. 
Másképp is láthatod a világot, ha úgy tiszteled a másikat, mint ön-
magad mondja a dal szövege. Bízunk a folytatásban. Mezei ZsoltFo
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A 112 életet menthet. Felelőtlen hívással ne kockáztassa mások életét!
Ha vészhelyzet állt elő, hívja a készenléti szervek – a mentők, a hiva-

tásos katasztrófavédelmi szerv és az általános rendőri feladatok ellátá-
sára létrehozott szerv  – elérését biztosító, ingyenesen hívható, alábbi 
hívószámokat:

• 104 (a mentők)
• 105 (a hivatásos katasztrófavédelmi szerv)
• 107 (az általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv)
• 112 (egységes európai segélyhívó szám)

Mi a vészhelyzet?
Olyan ember, állat, műszaki hiba, elemi erő, természeti esemény, bal-

eset, betegség vagy élettani körülmény okozta helyzet, ami az életben, 
testi épségben, anyagi javakban okozott kárral, illetve a természetes és 
mesterséges környezet fokozott megrongálásával vagy ezek veszélyez-
tetésével jár, és amelyet a segélyt kérő személy, illetve a környezetében 
lévők a készenléti szervek helyszíni segítsége nélkül önállóan megol-
dani nem képesek. A nap 24 órájában az országban két hívásfogadó 
központ szakképzett híváskezelői fogadják a segélyhívásokat.

A vészhelyzet szubjektív fogalom, így nem lehet pontosan meghatá-
rozni, hogy mikor tárcsázza a segélyhívószámokat. Néhány példa arra 
vonatkozóan, hogy a készenléti szerveknek milyen esetekben van in-
tézkedési kötelezettségük.

Hívja a segélyhívószámokat minden olyan esetben, ha
• közvetlen vagy közvetett életveszély áll fenn, az érintett nagy 

mennyiségű vért veszít, láthatóan nem kap levegőt, eszméletvesz-
tés után nem tér magához, csillapíthatatlan fájdalma van, baleset, 
súlyosabb sérülés érte (csonttörés, elállíthatatlan vérzés), zavarttá 
válik, nem lehet vele kommunikálni, ön- illetve közveszélyes;

•	 súlyos, emberi élet(ek)et veszélyeztető köz-
úti, légi, vasúti, vízi balesetet lát vagy annak 
résztvevője;

•	 több ember halálát okozó járványos megbe-
tegedés, mérgezés vagy kábítószer-túladago-
lása esetén, radioaktív sugárzás, vagy veszé-
lyes anyag kiáramlása miatt;

•	 az állampolgárok életében jelentős fennaka-
dás, emberi élet(ek)et veszélyeztető esemény 
történt (tűz, földrengés, árvíz, viharkár, épü-
letomlás, gázszivárgás, szélsőséges meteoro-
lógiai helyzet);

•	 valamilyen bűncselekmény szemtanúja, sér-
tettje (például: emberölés, fegyveres rablás, 
lopás, garázdaság, verekedés);

•	 eltűnt vagy öngyilkos szándékú személy 
megtalálásához kér segítséget, ismeretlen 
kisgyermek megtalálásáról, kánikulában zárt 
gépkocsiban hagyott kisgyermekről vagy ál-
latról, rendkívüli időjárási viszonyoknál haj-
léktalan személy közterületen alvásáról van 
információja;

•	 a közlekedési jelzések megrongálódását, mű-
ködésképtelenségét vagy egyéb vészhelyzete-
ket (például: gyerekek köveket dobálnak az 
autóútra), közlekedési akadályokat

 (például: közút veszélyes szennyeződése), 
közüzemi zavarokat (például: leszakadt ve-
szélyes, szikrázó villanyvezeték, úttestre ki-
dőlt fa, ami a közlekedést akadályozza) észlel 
a bejelentő;

•	 rendkívüli halál történik (például: vízből 
kivetett elhunyt személy megtalálása), kö-
rözött vagy elővezetni kívánt személy, vagy 
körözött tárgy (gépjármű, ékszer) hollétéről 
van információja, talált tárgyról, elhagyott 
gyanús csomagról, állatról, esetleg álrend-
őrök, házaló ügynökök, házaló adomány-
gyűjtők működéséről van tudomása.

a hívásfogadó bejelentkezését követően a következőket mondja el:
Még ha felfokozott érzelmi állapotban is van, egy esemény bejelen-

tésekor próbáljon nyugodt maradni és a problémát tisztán, világosan, 
a hívásfogadó kérdéseire válaszolva megfogalmazni: Mi történt? Mikor 
történt? Hol történt? Kivel történt? Hogyan történt?

ahhoz, hogy a hívásfogadó segíteni tudjon Önnek a következő in-
formációkra lesz szükség:
•	 Az Ön neve és visszahívható telefonszáma
•	 Az esemény lehető legpontosabb helyszínének meghatározása
 Város, utca, házszám, emelet, ajtó, vagy közlekedési baleset ese-

tén a pontos útszám, km szelvény, útirány, amennyiben pontosan 
nem tudja a helyszínt, körülírással próbálja meghatározni.

•	 Az esemény rövid, lényegre törő pontos leírása, elmagyarázása
 Milyen bűncselekmény, vagy veszélyhelyzet áll fenn? Vannak-e 

sérültek? Ha igen, milyen mértékű a sérülés? Ki a sérült?
 Például: közúti közlekedési baleset esetén: hány autó ütközött ösz-

sze, van-e sérült, ha igen milyen mértékű a sérülése (súlyos vagy 
kevésbé súlyos), van-e beszorult személy a gépjárműben, ha igen 
ki tudják-e szabadítani, vagy segítségre lesz szükség, fogalmi aka-
dályt képez(nek)-e a jármű(vek), folyik-e valami a gépjárműből.

 Betörés esetén: mikor történhetett (napokkal vagy órákkal koráb-
ban, esetleg még folyamatban van); látja-e még a betörőt, ha igen 
személyleírást tud-e adni róla, tudja-e követni, illetve követi-e.

Mikor Ne hívja a 112-t!!!
•	 Ne hívja, ha általános, tudakozó jellegű kérdése van (például: ügy-

félszolgálatok hatáskörébe tartozó ügyek, általános és különleges 
tudakozók által megadható elérhetőségek, egyéb információk);

•	 Ne hívja forgalmi információk, idő-
járás-jelentés, vagy egyéb általános tá-
jékoztatással kapcsolatosan (például: 
kisebb műszaki meghibásodások, cső-
repedés; kisebb áramkimaradások);

•	 Ne hívja, ha szemmel láthatóan nincs 
vészhelyzet és nem igényel sürgős be-
avatkozást az eset (például: kidőlt fa, 
ami nem képez közúti akadályt, nem 
veszélyeztet emberi életet, egészséget);

•	 Ne hívja, ha unatkozik, szórakozni 
vagy beszélgetni szeretne.

Az indokolatlan hívások túlterhelik a 
rendszert, ezzel veszélyeztetve olyan em-
berek életét, vagyontárgyait, akik való-
ban segítségre szorulnak.

Aki az egységes európai segélyhívó 
számot, illetve a nemzeti segélyhívó szá-
mot annak rendeltetésétől eltérő célból, 
szándékosan felhív, szabálysértést követ 
el. A szabálysértés elkövetőjével szemben 
5000 forinttól 150 000 forintig terjedő 
pénzbírság, illetve közérdekű munka 
büntetés kiszabására kerülhet sor.

NÉHÁNY PeRC is szÁMÍT!

Ne TeRHelJe
a ReNDszeRT

FelesleGeseN!

Ön is kerülhet olyan
helyzetbe, amikor a készenléti 

szervek gyors reagálásán
múlhat az élete!
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A ministráns
A leggyakoribb segítő a katolikus templomban a ministráns. A mi-

nistráns a latin ministrare=„szolgálni”, aki az oltárnál szolgál igéből 
származik. A ministránsok a pap mellett kisebb szolgálatokat végeznek 
a mise, a szentségek kiszolgáltatása és egyéb szertartások során. Rend-
szerint gyermekek és fiatalok, akik ministránsruhában végzik szolgá-
latukat. A szentmisén való közreműködők közül kiemelkedő helyet 
foglalnak el a ministránsok. Közvetlenül az oltár körül végzik szolgá-
latukat. Szolgálatuk liturgikus szolgálat, mely szükségessé és lehetővé 
teszi a szentmise mélyebb megismerését.

Viselkedés a sekrestyében és a szentmisén
• A templom Isten háza. A sekrestye is a 

templom része. Ezért imádságos szándék-
kal lépjük át a küszöbét: „Örvendeztem, 
mert azt mondták nekem, az Úr házába 
indulunk.” – 121. zsoltár.

• A ministráns, amíg a sekrestyében tartóz-
kodik, érezze kötelességének a szent hely-
hez méltó viselkedést: kerülje a fölösleges 
beszélgetést, és fegyelmezetten viselkedjen, 
főképp ne civakodjon társaival.

• A ministráns lelkiség megköveteli, hogy 
a ministráns kellőképpen előkészüljön a 
szentmisén való részvételre és a szent szol-
gálatra. Ez csak a szent csend megtartásával 
lehetséges.

• A szolgálatok megbeszélésének is egyben a 
helye a sekrestye, amely a szentmise előtt 
történik, és nem a szentmise közben az 
oltárnál. A szentélybe való kilépés előtt 
mindenkinek ismernie kell a feladatát (kik 
szolgálnak, ki csenget stb.). Mindez vesze-
kedés vagy huzakodás nélkül történjen.

• A ministráns figyelmét a templom, a szent-
mise foglalja le, anélkül, hogy a templom közösségét szemlélné 
jobbra-balra vagy másfelé bámulva.

• A szentmise alatt kerüljön minden fölösleges mozgást, sétálást, 
hogy ne zavarja a hívek figyelmét, áhítatát.

• Szolgálatvégzés közben lassan és kimérten járjon. Nem illik az oltár 
előtt szaladgálni.

• A szentmisét nem hallgatjuk, hanem azon részt veszünk. Ezért kö-
zösen mondjuk az imát, figyeljük az áldozópap hangosan végzett 
imáit, olvasmányokat.

• Mind az imában, mind pedig az éneklésben alkalmazkodunk a 
közösséghez, vigyázva, hogy együtt kezdjük, és együtt fejezzük be 
másokkal.

•Indulás előtt csendben mindenki beáll a sorba, a neki illő helyre. 
Közösen elmondják a szentmise előtti ministráns imádságot.

• A szentmise végén, az oltárcsók után, a ministránsok a pappal 
egyszerre térdet hajtanak a tabernákulum felé, 
majd a szélsők elindulnak a sekrestye felé. Ami-
kor a párok egymás mellé érnek, egyszerre elin-
dulnak a sekrestye irányába.
• Amikor a pap a sekrestyébe érve hangosan 
elmondja a Deo gratias-t, akkor a ministránsok 
egyszerre elkezdik a ministránsok szentmise 
utáni imádságát.

A szentmisében sajátos mozgások, testtartá-
sok vannak, melyeket szívvel-lélekkel kell vé-
gezni. A bevonulás, a térdhajtás, a meghajlás, 
a keresztvetés, az oltár körüli elhelyezkedés és 
a tényleges szolgálat akkor szép és kifejező, ha 
biztos tartalom és tartás van mögötte.

A szentmise nagyobb és kisebb részeinél a 
ministráns szolgálatával hozzájárul Krisztus ke-
resztáldozatának a méltó ünnepléséhez. Az Át-
változtatásnál és az Úrfelmutatásnál csöngetni 
kell, s ugyanúgy a hívek áldozása előtt.

A ministránsok ruhája azt jelzi, hogy nem 
hétköznapi eseményen vannak jelen, mert a 
szentmise mindig ünnep. A külső és a belső 
összeszedettség kiemeli a ministránst a szür-
ke hétköznapokból, és ezáltal megtapasztalja, 
hogy nagyon jó dolog az Urat szolgálni. Sok 

papi hivatás született a ministráns szolgálatból.
Várjuk azoknak a fiúgyermekeknek a jelentkezését, akikben megvan 

a kedv és a szolgálat alázatossága! Kérjük a szülőket, biztassák a gyer-
mekeket, hogy bátran jelentkezzenek ministrálásra. Most is maga Jézus 
hívja őket, mint annak idején a tanítványokat: Örömmel szolgáljatok 
az Úrnak! Örömmel lépjetek színe elé! Egyházközségi Médiacsopor

Fotó: Pető István

A pünkösdi ünnep-
re tekintettel idén 
június 2-án 17:30 
órakor emlékeztünk 
az 1920-as, hazánkat 
megcsonkító gyászos 
trianoni dekrétumra. 
A Szabó-Imrefia Béla 
díszpolgárunk tervez-
te Trianoni emlékmű-
nél tartott koszorúzá-
son Székely Márk verse után Győri János Bertalan alpolgármester úr 
idézte fel a történteket, majd viseletbe öltözött diákok, az önkormány-
zat és civil szervezetek helyezték el az emlékezés virágait. Ezt követően 
Kiss Gábor esperes, érseki tanácsos, plébános a templomban ünnepi 
szentmise keretében osztotta meg fontos gondolatait, melyek rámu-
tattak magyarságunk és az egyetemes emberi és isteni értékek megőr-
zésének fontosságára. 

A nemzeti összetartozás napja alkalmából csaknem telt házzal ve-
títettük június 6-án a művelődési ház nagytermében Faragó Anna-
mária: Menaságra repülj című nagyszerű dokumentumfilmjét, amely 
a csíkmenasági székelyek ünnepeit és hétköznapjait, az anyaországgal 
való kapcsolatát és vélekedéseit tárta elénk. Katinka 

Fotó: Glonci Rudolf

Idén is emlékeztünk Testvérvárosi találkozó és
angol tábor a Fény napok keretében

Jászfényszaru Város Önkormányzata az Europe for Citizens 
Democratic engagement and civil participation testvérvárosi program 
keretében és támogatásával augusztus 15-20-ig Jászfényszarura várja 
Zakliczyn és Bors testvértelepüléseinek fiataljait. A program keretében 
az ifjúsági találkozó programjai mellett angol foglalkozásokra és uniós 
beszélgetésekre is sor kerül. Várjuk azoknak a 13-30 éves fiataloknak 
a jelentkezését, akik szívesen részt vennének a programban, találkoz-
nának, együtt tanulnának, beszélgetnének és szórakoznának vendége-
inkkel. A résztvevőktől egy minimális angol kommunikációs tudást 
várunk. 

Bővebb információ és jelentkezés a muvhaz@jaszfenyszaru.hu 
e-mail címen, Bordásné Kovács Katalinnál a művelődési házban (+36-
70/4316113), valamint az intézmény facebook oldalán közzétett re-
gisztrációs űrlapon. 

Gyere Te is! Töltsd el tartalmasan a nyarad! Katinka
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Gyorsaság és ütközés – az autó rodeós

sultis Gábor 2008 óta él Jászfényszarun. 2006 óta állandó ver-
senyzője az autó rodeóknak. elszántsága, a sport iránti szenvedé-
lye és az évek során szerzett rutin eljuttatta odáig, hogy 2016-ban 
Gyálon az év legeredményesebb versenyzőjének választották.

Mióta versenyzel?
2006-ban kezdtem Hatvanban, majd utána Veresegyházán, Sziget-

szentmiklóson és Gyálon folytattam a versenyzést.
Honnan jött ez a szenvedély?
Gyerekként egyszer kimentem nézőnek a hatvani roncsderbire és ak-

kor eldöntöttem, ha nagy leszek, én is ezt szeretném csinálni.
Hogyan zajlik egy ilyen verseny?
Több futamból tevődik össze egy verseny. Van gyorsasági, ahol nincs 

komolyabb, szándékos ütközés, lényege, hogy minél több kört kell 

megtenni adott időn belül. Van ütközéses futam, ahol a többi autót 
kell kifordítani, felborítani, minél több kört megtenni. Itt az ütközés 
a lényeg, amit a bírók pontoznak. Van női futam, ahol a női hozzá-
tartozók mehetnek egy futamot. Van szerelő futam, ahol a versenyző 
szerelői versenyezhetnek egy futamot. Végül utolsó nap, utolsó futam 
a rodeó, ahol minden még működő autó bemegy, az nyer, aki legto-
vább talpon tud maradni.

2017. május 27-28. között Gyálon került megrendezésre a Roncs 
autó show. Hogyan készültél fel a versenyre? Mennyi időt szántál az 
előkészületekre?

Az autó felkészítését már több héttel a verseny előtt elkezdjük. A 
látszat ellenére komolyan megépített autók vesznek részt a versenyen, 
amik szigorú gépátvételen esnek át.

A családod hogyan fogadja ezt a versenyzést?
Féltenek, de mindenki támogat, együtt várjuk a versenyeket, szur-

kolnak a nézőtéren. Ha megrendezik a női futamot, párom Szabó Mó-
nika is részt vesz rajta. Eredményesen versenyzik ő is. Két alkalommal 
első, két alkalommal pedig második helyezést ért el.

Sógorod szintén részt vesz a versenyeken. Van-e valami rivalizálás 
köztetek, vagy támogatjátok, segítitek egymást?

Pár éve ő is elkezdte a versenyzést. Pályán kívül természetesen tá-
mogatjuk egymást, de a verseny alatt egyenlő ellenfélként tekintünk 
egymásra.

Mesélj eredményeidről! Melyikre vagy a legbüszkébb?
Legbüszkébb a 3 rodeó kupámra vagyok, valamint 2016-ban az év 

versenyzője voltam Gyálon.
Legközelebb melyik versenyen találkozhatunk veled?
Idén augusztusban szintén Gyálon, de még pontos időpontot nem 

tudunk.

Köszönöm a beszélgetést, további sok sikert kívánok!
Földvári Dorottya
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

*) Előző lapszámunk Köszönetnyilvánítás, emlékezés rovatában tévesen 
jelent meg Kis Pálné Berényi Rozália neve, amely hibáért elnézést kérek. 
Fentiekben közöljük újra a cikk pontosított változatát. – A szerk.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk,

RiMóCzi NÁNDoR
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot
hoztak, fájdalmunkban együtt éreztek velünk.

Emléke szívünkben örökre megmarad.
a gyászoló család

„A sport arra tanít, hogy becsületesen győzzünk, vagy emelt fővel 
veszítsünk, a sport tehát mindenre megtanít.” (Ernest Hemingway)

Hálás szívvel mondunk köszönetet Jászfényszaru Város
Önkormányzata, polgármester asszony, a Rendőrség,

a Polgárőrség, a kutyás keresők és a megszámlálhatatlan ismerős 
és ismeretlen ember felé, akik férjem, édesapánk, nagypapánk,

MaRóTi isTVÁN (80)
eltűnésekor segítséget nyújtottak.

Köszönjük az összefogást, a részvétet, s mindazoknak a tiszteletet, 
akik drága halottunk temetési szertartásán

tiszteletüket fejezték ki. Lelke, s teste leljen örök nyugodalmat!
a gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett feleségem, édesanyám, nagymamánk, dédink,

FekeTe sÁNDoRNÉ
ÉzsiÁs MÁRia

temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.
„Csillag volt, mert szívéből szeretett,

S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó Nap,

De szívünkben él és örökké ott marad.”
szerető családja

Köszönetet mondok mindazoknak,
akik szeretett édesanyám,

kis PÁlNÉ
BeRÉNYi RozÁlia

temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút hoztak, fájdalmamban osztoztak.

lánya, Magdi *)

Emlékezés

Mizsei FeReNC
halálának 5. évfordulójára.

„Elfáradt a szív, megszűnt dobogni,
De a szeretet lángja érted örökké fog lobogni.”

szerető családod

Látod, így jön majd… Egy napon hírt kapsz, ennyi az egész.
Felnézel a munkádból és az életből szórakozottan, s aztán
készségesen mondod: „Igen, igen. El kell menni.
Egy pillanat még, valamit akartam… Mit is?
Igen, élni. Tudom, mostmár késő. Mehetünk.”

NÁDuDVaRi lÁszló
1955-2015

Emlékezés

PÁl isTVÁN
halálának 8. évfordulójára.

Szívünkben örökké élsz.
szerető családod

Emlékezés

BaloGH JÁNos
halálának 8. évfordulójára.

„Ő már ott van, ahol nincs fájdalom,
Csak örök béke és nyugalom.”

szerető családja

Emlékezés

FÁBiÁN isTVÁN
halálának 6. évfordulójára és édesapja,

FÁBiÁN isTVÁN
halálának 22. évfordulójára.
„Míg éltél, te voltál mindenünk,
Míg élünk érted fáj szívünk.
Veled terveztük a boldog jövőt, szépet,

De a kegyetlen sors mindent összetépett. A múltba visszaemlékezve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már. Nélküled, szomorú, üres a házunk,

Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk.”
szerető családjuk

Emlékezés

CseRHÁTi JÁNos
halálának 2. évfordulójára.

„Csillag volt, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.

Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó Nap,
De a szívünkben él és örökre ott marad.”

szeretteid

Emlékezés

BeRze isTVÁN
halálának 9. évfordulójára és

BeRze isTVÁNNÉ
sziVos MÁRia zsuzsaNNa
halálának 13. évfordulójára.
„Minden elmúlik, mint az álom, Elröpül, mint a vándormadár.

Csak az emlék marad meg a szívben, Halványan, mint a holdsugár.”
szerető családjaik

Emlékezés édesapánk,

Bali lÁszló
halálának 27. évfordulójára

és édesanyánk,

ÉzsiÁs eRzsÉBeT
halálának 11. évfordulójára.

„Az ember por, elfújja a szél, De a szeretet örökké él.”
szerető családjuk

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

földszinti kistermében 9-11 óráig.

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

eladó Jászfényszarun, Kinizsi Pál út. 2 szám alatt családi ház.
Érdeklődni lehet: +36-30/221-4872 · +36-20/393-8242

Anyakönyvi hírek – MÁJuS
SZÜLETTEK: Benedek Bodza Mira (Rusai Renáta), Csajági Luca 

(Németh Patrícia), Fózer László (Pető Dóra), Rafael Dzsenna Florenszia 
(Rafael Anita), Tamus Richárd Levente (Kecskeméti Hajnalka), Tősér 
Bálint (Kocsis Bettina), Varga Olimpia (Stuchlik Mónika).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Sebik Gergő és Csendes Szimonet-
ta, Sági László és Csépányi Dóra, Gedei Norbert és Kis Adrienn.

ELHUNYTAK: Dobák Pálné Berze Erzsébet (96), Fekete Sándorné 
Ézsiás Mária (87), Kis Pálné Berényi Rozália (95), Maróti István (80), 
Pál Mihályné Cserháti Ilona (87), Rácz Istvánné Albert Teréz (54), 
Rimóczi Nándor (80). Az adatok tájékoztató jellegűek.
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Programajánló
Július

1.  Dózsai napokon vendégszerepel a Fehér Akác nép-
dalkör és a Fortuna Együttes

3-7.  VI. Művészeti tábor Jászfényszarun – Penczner Pál 
Alapítvány

8.  Teaház családi nap – Szent József Szabadidőpark 
születésnapi rendezvénye

10-14.  Teaház egésznapos nyári gyermekprogramok
12-21.  IV. Fényszarui Művésztelep a Kisiskolában
15. 20:00 Pagoda koncert – Dirty Slippers együttes
16-23.  V. Virgonc tábor Gyenesdiáson
  az iskola szervezésében
17-21.  BLNT drámatábora
24-28.  Teaház egésznapos nyári gyermekprogramok
24-28.  Társastánc tábor a művelődési házban
29-30.  Fehér Akác népdalkör vendégszereplése Pásztón és 

Jászjákóhalmán
31-Aug. 4. Hittanos napközis tábor Jászfényszarun

időszaki kiállítások
· Maldrik Gábor tűzzománc kiállítása a Régi Kaszinó étteremben
· Zene és képzőművészet – általános iskola rajzpályázatának kiállítása

 a művelődési házban

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

Bővebb információ a www.jaszfenyszaru.hu honlapon és a facebookon.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Sok szép emberi tett van a világon.
Sok a módja, hogy segítsük az embert.
De, ha a véredet adod oda másnak,
Egyike ez a legeslegszebbeknek.”
 Mosonyi György

kedves embertársunk!
Szeretettel hívjuk és várjuk Önt is legközelebbi véradásunkra

2017. július 13-án, csütörtökön
12-16 óráig az egészségházba.

Önzetlen segítségét előre is köszönjük!
Szeretettel várjuk a fiatalok jelentkezését is!

Kővágó Jánosné, a Városi Vöröskereszt titkára

Véradás

D I R T Y
S L I P P E R S

2017. július 15. (szombat) 20 óra 
Helyszín: Jászfényszaru Főtér, Pagoda

szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Július 24-28-ig bejáró társastánc táborba jelentkezhetnek az ér-
deklődők Szabó Roland táncpedagógusnál (+36-70/7086040) vagy 
a művelődési házban (06-57/422-137). A foglalkozások 8-16 óráig 
tartanak. Bővebb információ ugyanitt. 

Katinka

Társastánc tábor
a művelődési házban

Nyitott


