A

ZF

LA

PJ

J ÁS

ÉN

2010. március

A tartalomból
• A XVII. FÉBE bál.................................... 2
• Munkanélküliek,
alkalmi munkások figyelmébe!............... 3
• Gyere, várunk, Neked rendezzük!......... 4
• A lakcímbejelentésről.............................. 5
• Tisztelt Választópolgárok!...................... 6
• Hírek az iskolából.................................... 8
• A víz szalad, a kő marad......................... 9
• Lomtalanítási akciónapok..................... 13
• Osonó Színházműhely........................... 14
• Régi idők tanúi....................................... 16
• Április népszokások............................... 17
• Építész szemmel
– A biomassza hasznosítása................... 18
• „Elmúlott a rövid farsang...”................ 19

Ára: 120,-Ft

YS

ZA RU VÁRO

S

21. évfolyam 3. szám

Március idusának ünnepe 2010-ben
2010. március 15-én, hétfőn, délután ismét összegyűltek városunk polgárai, hogy
megemlékezzenek az immár 162 éve történt pesti forradalomról, és a rákövetkező
évben folyó szabadságharcokról.
A megemlékezés kezdéseként, a Petőfiszobor előtt összegyűlt polgárok előtt mondott ünnepi szónoklatot Gyetvai László, a
Jász Íjász csapat egyik alapítója, iskolánk
és a Lehel Vezér Gimnázium öregdiákja.
Beszédében hangsúlyozta, milyen fontos
lenne a mai ifjúság morális gondolkodása, és a márciusi forradalom, és a szabadságharc lelkületének összekötése. Ebből
a kapocsból alakulna ki az oly régóta várt
összetartás, és a képesség, hogy ne csupán
a történetet lássunk e jeles napon, de át is
tudjuk érezni mindazt, amit ünnepelünk.

A nyitóbeszéd után a Horz Banda közreműködésével megkezdődött a koszorúzás, ahol városunk intézményei, civil
szervezetei, oktatási intézményei, helyi
politikai szervezetei, valamint a helyi
klubok, egyesületek képviselői helyezték
el koszorúikat dicső emlékezetű költőnk,
Petőfi Sándor szobrának talapzatánál.
A koszorúzás után az ünnepség a Petőfi
Művelődési Házban folytatódott, ahol a
nagyteremben felnőtt színjátszók előadásában Páskándi Géza Szalmabábok
lázadása című drámájának feldolgozását
láthatták Tóthné Klippán Hedvig rendezésében.
Szöveg: Gergely Ferenc,
Fotók: Ruis Beatrix, Nagy Ildikó

Húsvéti miserend
április 1–2–3.
7.00 Lamentáció a templomban.
április 1. Nagycsütörtök
18.00 Utolsó vacsora
– Szentmise a templomban
Nagycsütörtök éjszaka
virrasztás a templomban.
A templom egész éjszaka
nyitva lesz.
április 2. Nagypéntek
14.00 Keresztúti ájtatosság a temetőben.
18.00 Nagypénteki szertartások
a templomban.
április 3. Nagyszombat
20.00 Húsvéti feltámadási szertartások
a templomban.
Szentmise, gyertyás körmenet
Nagyszombaton a Szent Sír
egész nap látogatható
a templomban.
A templom egész nap nyitva lesz.
április 4. Húsvétvasárnap
8.00 Ünnepi Szentmise a templomban.
10.00 Ünnepi Szentmise a templomban.
április 5. Húsvéthétfő
8.00 Ünnepi Szentmise a templomban.
10.00 Ünnepi Szentmise
a temetői kápolnában.

KITÜNTETÉS
A Nemzeti Ünnepünk, március 15-e tiszteletére az Önkormányzati Minisztériumban rendezett központi ünnepségen Jauernik István, az ÖM. államtitkára kitüntetéseket adott át
március 11-én.
A miniszter Győriné dr. Czeglédi Mártát, Jászfényszaru város polgármesterét két
évtizedes, a város érdekében magas színvonalon végzett, példaértékű áldozatos munkájáért, különös tekintettel az iparfejlesztés, a munkahelyteremtés, a kisváros szebbé, élhetőbbé, komfortosabbá tételéért, a lakossággal és a civil szervezetekkel megvalósult gyümölcsöző együttműködéséért a Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozata kitüntető
címben részesítette. Gratulálunk!
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A XVII. FÉBE bál
A Jászsági báli rendben február 3. hétvégéjének szombatja a FÉBE Jótékonysági műsoros estjének és báljának az időpontja. Így volt
ez ebben az évben is.
A rendezvény fővédnökének ezúttal a város
szülöttjét Dr. Tóth Lajos belgyógyász gasztroenterológus főorvost kértük fel. Megnyitó beszédében kiemelte: Jászfényszarura az itt élő
édesanyja, egyik testvére kapcsán gyakran és
szívesen jár haza. Kapcsolatot jelent a FÉBE,
a Mi Újság Fényszarun? havi újság, amelyet
örömmel olvas. Tapasztalja és látja Jászfényszaru gazdagodását, a sok beruházást, az Ipari
Park bővülését, a kerékpárutat.
„Nagyon szépen fejlődött a város. Én egy
nagyobb és jobb adottságokkal rendelkező
nagyvárosban, Mosonmagyaróváron élek
húsz éve. Őszintén mondhatom, összehasonlítva a két város fejlődését, nincs szégyellni valója az itt élőknek. Én is büszke vagyok arra,
hogy ehhez a közösséghez is tartozhatok.”
Az est díszvendége Pitti Katalin, Liszt Ferenc-díjas operaénekes volt, aki köszöntőjében kiemelte, hogy az évenkénti színvonalas
összejövetel szép példája a helyi összefogásnak, a tradíció ápolásának.
A műsort Cserháti Ágnes vezette. A 90
perc alatt felléptek: Boda Gellért hegedűs,
prímás, Csomor Csilla színművész, Ézsiás
László versmondó, Lőrinc Máté előadóművész, Unger Balázs cimbalomművész, Pitti
Katalin operaénekes, Sándor Szabolcs zongoraművész, karmester és Szabó Krisztina
énekművész.
A Vágó Bt. ízletes vacsorájának elfogyasztása után a báli nyitótánc következett. A Borostyán Társastáncklub 24 volt tagja Molnár
József koreográfiájára fehér estélyiben és
frakkban táncolta a bécsi keringőt. A 15 éve
alakult csoport alapítói közül 13-an, az utánuk
következő generációból pedig 11 fő lépett a
parkettre. A táncosok méltán arattak nagy sikert látványos, elegáns formációs táncukkal,
maradandó élmény szerezve ezzel a jelenlévő
310 résztvevőnek.
A nyitótáncot követően a sztárvendég,
Csepregi Éva előadóművész 60 perces műsorára már a báli közönség is táncra perdűlt. A
talpalávalót hajnal 4 óráig a miskolci VIDIA
zenekar húzta.

Terített asztalnál

A bál legszebbjei: Pál Hajnalka, Cserháti Nagy Katalin, Bordás Júlia
Éjfélkor Szabó Roland és Molnár Dóra
show tánca, Győri Csilla és Tóth Gergő musical duettje aratott nagy sikert.
Az ínyencek borjúpörkölttel csillapíthatták
éhségüket. A tombolasorsolás után, a bálszépe bizottság döntését Molnár József ismertette. A FÉBE bál szépe címet igazoló tanúsító
oklevelet Cserháti Nagy Katalinnak, az udvarhölgy címeket pedig Pál Hajnalkának és
Bordás Júliának adta át.
A terem ízléses és szép dekorációját Harmathné Boros Mária készítette. A színpadi virágkompozíció Görbéné Réz Enikő munkáját
dicséri. A rendezvény egészét Harnos Miklós
és fia hangosította.
Az est tiszta bevétele 421.000 forint lett,
melyhez a pénzadományok és a tombola felajánlások is nagyban hozzájárultak, melyeket
ezúton is köszönünk. A szervezésben, lebonyolításban közreműködők, a báli bizottság
tagjainak munkáját is elismerés illeti! A www.
febe.hu honlapon 122 fotót és a nyitótáncról
készült 9 perc 25 másodperces felvételt nézhetnek meg az érdeklődők.
A XVIII. FÉBE bálra 2011. február 19-én, a
Zsuzsannák napján kerül sor.
Tóth Tibor

Tóth Tibor, Cserháti Ágnes,
Pitti Katalin, dr. Tóth Lajos

A nyitótánc. Fotók: Karizs Evelin
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Februári testületi ülések
A Képviselő-testület február hónapban
háromszor ülésezett. Két rendkívüli és egy
soros ülést tartott.
A 2010. február 11-i rendkívüli ülésén
döntött a Képviselő-testület, hogy a Napsugár Óvoda részleges felújítására pályázatot nyújt be. A Képviselő-testület a fenti
pályázathoz vállalja a 2010. évi költségvetésében a 14.750.855 Ft (42,4%) saját erő
elkülönítését.
A szociális város rehabilitációs pályázat
elkészítésére pályázatírói megbízást adott.
A VITAL-PRO Kft-t bízta meg, ajánlatát a
pályázat sikere esetén 5.100.000 Ft + ÁFA
összegben, a pályázat sikertelensége esetén
3.900.000 Ft + ÁFA összegben jóváhagyta,
költségvetésében biztosítja.
Megtárgyalta és jóváhagyta a 2010. évre
vonatkozó Közfoglalkoztatási tervét.
Elfogadta Jászfényszaru Ipari Centrum
Kft. vezetői tisztségviselőinek, felügyelő
bizottság tagjainak, munkavállalóinak juttatásairól szóló szabályzatot.
Megbízást adott Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. részére pályázatokkal összefüggő
tanácsadói feladatok ellátására.
A február 18-i ülés fő napirendje Jászfényszaru Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 114/2005. (V. 26.) számú rendelet
módosítása.
Polgár Lajos főépítész szóbeli ajánlásában tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a
most folyó pályázatok témakörébe tartozik
a hatályos engedélyezési terv pontszerű
módosítása. Többek között érinti a Művelődési Ház melletti játszótér kialakítását és
a város központban az étterem telkét, érinti
a volt tanítók háza telkét és érinti azt a kört,
ahol a 800 m2 területű 500 m2-re csökken a
telek minimális mérete.
A Képviselő-testület a „Nagy iskola”
közbeszerzési eljárásának ajánlati dokumentációjában 20 millió Ft tartalék-keretet
biztosít. A tartalék-keret célja a beruházás
során felmerülő, előre nem látható pótmunkák finanszírozása.

A Képviselő-testület egyetértett a hulladéklerakó rekultivációját megelőző egyes
fenntartási munkák elvégzésére irányuló
pályázat előkészítésével az AVE Heves bevonásával.
Jászfényszaru külterületén található dögkút rekultivációjához kapcsolódó általános,
egyszerű közbeszerzési eljárás nyertes
ajánlattevőnek választotta:
GEOTEAM Kft.
Székhely: 3300 Eger, Kertész u. 146.
Nettó ajánlati ár: 1.872.444 Ft.
Bruttó ajánlati ár: 2.340.555 Ft.
Teljesítési határidő: 2010. június 30.
2010. február 24-én tartott soros ülésen módosította a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a térítési díjakról szóló
rendeletét.
– Étkeztetés: 470 Ft/nap,
– Házi segítségnyújtás 520 Ft/óra,
Megtárgyalta és jóváhagyta a Gondozási
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát és a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai
programját, a 2009. évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2009. (II. 26.) ÖR-ét
módosította.
Berényi Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke a 2010. évi költségvetés tárgyalása során
kiemelte, hogy a tervezet takarékos létszám
és költséggazdaságosnak mondható. Felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét
a pályázatokon történő részvételre, a lehetőségek kihasználására. Az eddigi megtakarítások, a kialakult helyzet lehetővé teszi,
hogy további sikeres pályázatok esetén az
önerővel finanszírozhatóak legyenek különböző beruházások.
Feladatunk, hogy a lehetőségeket jól kihasználjuk és az Ipari Parkban olyan körülményeket alakítsunk ki, ami vonzza a
befektetőket.
A Képviselő-testület a végszavazást megelőzően intézményi előirányzatok biztosítását hagyta jóvá és döntött a Polgármesteri
Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdése-

iről szóló 14/2001. (X.25.) ÖR módosításáról.
Előterjesztések keretében Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. törzstőkéjét 142.212.000 Ft-ról
100.000.000 Ft pénzbeli betét rendelkezésre bocsájtásával 242.212.000 Ft-ra emelte. A szociális város rehabilitációs projekt
előkészítésére 5,0 millió Ft-ot biztosított
költségvetésében a felhasználás folyamatos
tájékoztatása mellett és az uniós pályázatoknak megfelelő versenyeztetés szabályainak betartásával.
A fogorvosi alapellátás biztosítására,
fogorvosi állás betöltésére Jászfényszaru
Város II. számú fogorvosi körzetének és
Pusztamonostor község ellátására területi
ellátási kötelezettséggel az önkormányzat
pályázati kiírást fogadott el.
Képviselői kérdésre Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármester válaszában kiemelte,
hogy a hátralévő, még földutak esetében az
a cél, hogy 2010-ben – útépítési közösségek keretében – valamennyi út szilárd burkolatú legyen. Legalább az útalap legyen
meg október 31-ig.
A tervező elkészítette a terveket, a tervezési eljárás abba a szakaszba kell, hogy
érjen, hogy a jogerős építési engedélyek
kerüljenek kiadásra. Nyilván pályázati
forrásokat szeretnénk igénybe venni. Úgy
ítélem meg, hogy a pályázati forrás és a beruházás megkezdése nem zárja ki egymást.
A pályázat nem hosszabbítja a vállalt kötelezettséget, csak segítheti.
Jászfényszarun amióta utakat építünk, útépítő közösségekben történnek. Az útépítési szándék szilárd. Az útépítő közösségekben történő megépítés szintén. Az egységes
közteherviselés elve nem sérülhet, mindig
megadjuk a részletfizetés lehetőségét.
A jegyzőkönyvek és az elfogadott rendeletek megtekinthetők a Polgármesteri
Hivatal titkárságán és Jászfényszaru honlapján.
Czeglédi Gabriella

Munkanélküliek, alkalmi munkások figyelmébe!
A tapasztalatunk az, hogy a téli hónapokban az alkalmi munkát végzőknek nehezebb munkát találni, ellátás nélkül pedig
a megélhetésük kritikussá válhat. Az egyszeri segély összegekkel az önkormányzat
szociális bizottsága nem tud a mindennapi
megélhetési gondokon enyhíteni. Ezért javasoljuk a munkaügyi központ felkeresését mindazon személyeknek, akik akár évek
óta is alkalmi munkát végeznek. A nyilvántartásba vétel céljából vigyék magukkal
az okmányaikat és a munkaviszonyról szóló papírjaikat. Ha egy évig folyamatosan
bejárnak a központ által megadott időpontokban és az együttműködés megtörténik,
az előírt kötelezettségüknek eleget tesznek,

később lehetőségük lesz rendszeres ellátást
is igényelni a polgármesteri hivatalnál.
Továbbá azoknak is célszerű a nyilvántartásba vételt kérni, akik valamilyen
rendszeres pénzellátásban részesültek
(gyes, nyugdíj, járadék, stb.) és az ellátás
megszűnésétől még l év nem telt el. Ezen
ellátás letelte után a munkaügyi központtal
mindössze 90 napig kell együttműködni
ahhoz, hogy a polgármesteri hivatalnál ellátást vehessenek igénybe.
Az álláskeresők nyilvántartásba vételéhez szükségesek a személyi adatok.
Kellenek hozzá a személyi igazolvány, TAJ
kártya, adóazonosító igazolvány, valamint
az iskolai, szakmai képzettségét igazoló

bizonyítványok, ha van, a munkaviszonyt
igazoló papírok.
Tájékoztatásul közöljük a jászberényi
munkaügyi központ ügyfélfogadását.
Észak-alföldi Regionális Munkaügyi
Központ Jászberényi Kirendeltsége, Jászberény, Jásztelki u. 17. (A MOL benzinkút
után, a régi laktanya épületében található.)
Ügyfélfogadás:
Hétfő:
8-12-ig és 13-15 óráig
Kedd:
8-12 óráig
Szerda:
8-12-ig és 13-15 óráig
Csütörtök: 8-1 2-ig és 13-15 óráig
Péntek:
az ügyfélfogadás szünetel.
Vígné Zsámboki Ildikó
szociális ügyintéző
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Hírek
a Városi Könyvtárból
Berta Lászlóné Marika vezetésével foltvarró klub működött február folyamán a Városi
Könyvtárban. Marika profi foltvarróként okította az érdeklődőket, akik elsajátíthatták a
kézi foltvarrás alapjait. 5 héten át dolgoztak
szorgalmasan, nagy lelkesedéssel az érdeklődők. Jó hangulatban, tevékenyen teltek a
csütörtök délutánok. A 12 főből álló csoport a
jövőben is foglalkozni kíván ezzel a praktikus
és látványos kézimunka típussal. A következő alkalom 2010. április 8-án, csütörtökön 14
órától lesz, aki kedvet érez hozzá, azt szeretettel várja a hölgykoszorú.

VII. Jász Fény Vers- és Prózamondó Találkozó
Városunk a május 1-jei „Város Napja”
rendezvényeihez kapcsolódóan az idén 7.
alkalommal hirdeti meg a Jász Fény Versés Prózamondó Találkozót.
A találkozó célja a jász öntudat, az összetartozás erősítése, egymás megismerése, a
résztvevőknek szakmai segítség nyújtása a
továbblépéshez. A találkozót nem versenynek, hanem a költészet ünnepének szánjuk!
Örülünk a kistérségünktől kívül eső településekről érkező résztvevőknek is!
Mottó:
Béke, béke, béke
Legyen béke már!
(Babits Mihály)

Édes anyanyelvünk túra
a Magyar Kultúra Napja alkalmából
A Városi Könyvtár 2010. február 27-én
kirándulást szervezett Budapestre a Magyar
Kultúra Napja alkalmából. Először az Országos Széchényi Könyvtárban a „Látjátok
feleim” című kiállítást tekintettük meg, amely
a legfontosabb és legkülönlegesebb magyar
nyelvemlékeinket mutatta meg az Ómagyar
Mária-siralomtól a Müncheni kódexig. A tárlaton az eredeti példányokkal találkozhattunk,
ezek megtekintése igazán különleges élményt
nyújtott mindannyiunk számára, hiszen ritkán
lehet ilyen könyvritkaságokat látni. Délre a
nap is kisütött, jólesett egy séta a Várban.

A Béke Napján a megbékélésre, a hazánk és közös ügyeink érdekében történő
együttmunkálkodásra szeretnénk felhívni
a figyelmet.
Helyszín:
Jászfényszaru Város Rimóczi Kastély
(Szabadság tér 18.)
Időpont:
2010. május 9, vasárnap 9 óra.
Általános iskolás (10-14 éves korosztály), középiskolás és felnőtt kategóriákban
várjuk a jelentkezőket.
A zsűri elnöke: Lengyel Boldizsár újságíró, dramaturg.

Gyere, várunk, Neked rendezzük!
Januári lapszámunkban közzé tettük polgármester asszonyunk felhívását a 1975.
körül és azt követően született, továbbtanuló vagy végzett technikusok, diplomás fiatalok felé. Várunk haza, gondoljuk együtt
tovább városunk fejlődését, közös dolgainkat!

A Fiatal talentumok

Jászfényszaruért találkozóra
2010. április 30-án (pénteken)
a Petőfi Művelődési Ház nagytermében
17 órakor kerül sor.

A délután folyamán pedig a Csokoládémúzeumban ízlelgettük a finomabbnál finomabb
csokoládékat. A kiállítás keretében nemcsak a
csokoládégyártás történetével ismerkedtünk
meg, hanem fogyaszthattunk is belőle (csokiszökőkútba mártott marcipángolyót, 5 féle
pralinét, forró belga csokoládét), illetve mindenki elkészíthette a saját édességét, amelyet
hazavihetett. A Városi Könyvtár a jövőben is
tervez hasonló programokat, amelyre szeretettel várunk minden érdeklődőt. A programokról bővebben a helyi újságokban, illetve
a város honlapján tájékoztatjuk önöket.
Kép és szöveg: Nagy Ildikó

A bemutatók után a zsűri két kiscsoportban értékeli a hallottakat és lehetőséget
ad a személyes beszélgetésre. A díjakat a
rendezőszervek szponzori felajánlásokból
biztosítják.
A résztvevők a számukra legkedvesebb
művet mondhatják el, de örülnénk, ha a
mottónk jegyében a béke és közös céljainkért való együttmunkálkodás gondolataival is találkoznánk a pódiumon, melyet
a zsűri külön díjaz majd. Az idén költők
megzenésített műveinek előadásával is lehet nevezni!
Jelentkezés: április 24-ig
Bordásné Kovács Katalinnál
Polgármesteri Hivatal
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
Tel.: 57/422-002, Fax: 57/ 522-171,
E-mail: gyamhivatal@jaszfenyszaru.hu
Rendezők: Jászfényszaru Város Önkormányzata, Fényszaruiak Baráti Egyesülete,
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
Jászfényszarui Drámapedagógiai Műhely,
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Diákönkormányzata, Jászfényszaruért Alapítvány.
A találkozóra szeretettel várjuk városunk
és a környező települések minden költészet
iránt érdeklődő polgárát is!
Katinka

A rendezvény fővédnöke a város polgármestere, Győriné dr. Czeglédi Márta, védnökei pedig Jászfényszaru öt díszpolgára.
A regisztrációt követően a nyitó előadást
Az „írástudók” felelőssége – gyökereink és
jövőnk címmel prof. dr. Dobák Miklós, a
Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezetője, a Vezetéstudományi Intézet igazgatója
tartja.
A magyar gazdaság egy globális cég
szempontjából, különös tekintettel a humán tőke szerepéről dr. Facskó István, a
Samsung Electronics Magyar Zrt. alelnöke
szól.
Szabó Imrefia Béla tanár, szobrászművész A magyar művészet szerepe a világban címmel tart összegzést. Mindhárom
előadó Jászfényszaru város díszpolgára. A

fiatal talentumok képviseletében az Értelmiségi szerep – közös felelősségünk címmel Kauzli Katalin közgazdász, Pető Gábor minőségbiztosítási mérnök és Kotánné
Kovács Tímea tanár mondja el gondolatait
a jelenlévőknek.
Farkas Kristóf Vince végzős egyetemi
hallgató pedig Régen is voltak „talentumok”, Jászfényszaru neves szülötteiről tart
korreferátumot.
A szerény vacsorát a fiatal talentumok
– Borostyán Táncklub volt tagjai, Dobák
Attila, Iglice Gyermeknéptánc Együttes,
Pető Edina – 35 perces kulturális műsora
követi. Az est hátralévő részében a baráti
beszélgetésé, a zenéé, a táncé lesz a főszerep. Billentyűs hangszeren Puskás István
művésztanár játszik.
Továbbra is várjuk regisztrációdat a találkozón való részvételre, melyet a www.
jaszfényszaru.hu honlap kezdőlapján a jobb
felső sarokban tehetsz meg, de a nyomdai
meghívódban található visszajelző kártyával is megteheted április 23-ig.
Gyere, várunk, Neked rendezzük!
A szakmai kompetenciák feltérképezése és a további együttműködés céljából
köszönettel vesszük, ha magyar és idegen
nyelvű önéletrajzodat hozod a találkozóra
vagy elküldöd a jaszfenyszaru1@vnet.hu
e-mail címre.
Tóth Tibor
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A lakcímbejelentésrõl
Tisztelt Lakosok!
Munkánk során gyakran szembesülünk
azzal a ténnyel, hogy a polgárok nem azon
a lakcímen élnek, tartózkodnak, ahová bejelentkeztek, és amelyeket a személyi okmányaik tartalmaznak.
Ezért arra gondoltunk, hogy röviden összefoglaljuk a lakcímbejelentéssel kapcsolatos
tudnivalókat.
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya
alá a Magyar Köztársaság területén élő magyar állampolgárok, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként
elismert személyek tartoznak, továbbá a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény hatálya alá tartozó személyek,
amennyiben a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogukat a Magyar Köztársaság területén gyakorolják.
A polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés
után három munkanapon belül lakóhelyének,
illetve tartózkodási helyének címét a települési önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásba
vétel céljából bejelenteni.
A lakcím változásának bejelentése lakcímjelentő lapon történik, amely beszerezhető a Polgármesteri Hivatalnál. Minden személy részére – gyermeknek is – külön lakcímjelentő lapot
kell kitölteni. Az eljárás ingyenes. Lakcímváltozás során a lakcímigazolvány kicserélésre
kerül, amelyet az okmányiroda készít el.
A lakcímbejelentéshez a lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen
(pl.: bérlő) jogosultnak a hozzájárulása szükséges.
A lakcímbejelentés ténye önmagában a lakás használatához fűződő, valamint egyéb
vagyoni jogot nem keletkeztet és nem szüntet
meg.
A lakcímváltozást a jelenlegi szabályozás
szerint az új lakcím szerinti településen kell
bejelenteni.
Abban az esetben, ha a polgár a lakcíméről
véglegesen, visszaköltözési szándék nélkül
elköltözött, de lakcímét nem szüntette meg,
az ingatlan tulajdonosa kérheti a lakcím érvénytelenítését. Ez az eljárás illetékköteles, a
tulajdonjogot, valamint a tényt igazolni kell.
Ha a polgár a lakcímén tartózkodik, de a tulajdonos „ki szeretné jelenteni”, az eljárásra a
bíróság az illetékes.
A lakóhely (régebbi elnevezése szerint: állandó lakcím) a bejelentés idejétől addig érvényes, amíg azt a polgár meg nem változtatja. A
tartózkodási hely (régebbi elnevezése szerint:
ideiglenes lakcím) annak bejelentésétől számított öt év elteltével a törvény erejénél fogva
megszűnik, ha azt ismételten nem jelentik be.
A bejelentési, valamint az érvényességi időt a
lakcímigazolvány tartalmazza.
A Polgármesteri Hivatal régi épületében a
földszinten történik a lakcímekkel kapcsolatos ügyintézés az ügyfélfogadási időben.
Ügyintéző: Morvainé Palócz Éva.
Kérünk minden polgárt, hogy a törvényben
meghatározottak szerint, lakcímbejelentési
kötelezettségének tegyen eleget!



Közfoglalkoztatás 2010. év
Kik lehetnek közcélú munkában foglalkoztathatók? A kérdésre a választ a szociális
igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban Sztv.) 36. §. (3) bekezdése szabályozza le a következők szerint:
– Aki a Munkaügyi Központnál álláskeresési
megállapodást kötött, rendelkezésre állási támogatásban részesül.
– Aki az önkormányzattal hatósági szerződést kötött (55. életévét betöltött, rendszeres
szociális segélyben részesülő személyek).
– Aki a munkaügyi központtal előzetesen
legalább l év időtartamig, vagy a rendszeres
pénzellátás megszűnését követő egy éven belül 3 hónapig együttműködik.
Bármennyire is szeretnénk – és a közmunkában részt vevők többsége is ezt szeretné
– sajnos egész évben nem foglalkoztathatók,
csak mindössze kötelezően 90 munkanapig, 4
hónapig. A 200 munkaviszonyban töltött napot
nem haladhatja meg a foglalkoztatásuk. 200
nap után álláskeresési ellátásra szerezhetnek
jogosultságot, az aktív korúak ellátását meg
kell szüntetni, és visszakerülnek a Munkaügyi
Központ rendszerébe.
A létszám folyamatosan cserélődni fog, hogy
mindenkinek lehetőséget adjunk arra, hogy
dolgozzon. 2010. év március hónapban az aktív korúak ellátásában részesülők száma: 73
fő. Az előző évhez viszonyítva nőtt a számuk,
hiszen 2009. március hónapban 33-an voltak.
Ezen emberek többsége 8 általános alatti és 8
általános iskolai végzettségű, koruk a 35-45 év
között van. Nehezen tudnak bárhol elhelyezkedni.
A rendelkezésre állási támogatás havi
összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összege, 2010. évben 28.500.-Ft.
A rendszeres szociális segély összege egyedül élő esetében 25.650.-Ft/hó, egy háztartásban együtt élő több személy esetében pedig
a jogszabály szerint, a fogyasztási szerkezet
arányszámai és a jövedelem alapján kiszámított összeg.
A közfoglalkoztatásban dolgozók munkabére a mindenkori minimálbér összege, 2010.
évben: 73.500.-Ft.
Az ügyfélfogadáson megjelent emberek
többször elmondják, hogy dolgozni szeretné-

nek, kevés a pénzük, nehéz otthon a megélhetésük.
Jászfényszarun az Sztv. 37/A. §-ában foglalt
felhatalmazás alapján, 2010. évben is közfoglalkoztatási terv készült. A terv tartalmazza a
településről szóló helyzetelemzést, a munkanélküliségi adatokat, a közfoglalkoztatás tapasztalatait 2009. évben, a közfoglalkoztatási
célok megfogalmazásán túl, hány fővel, milyen munkálatokat, milyen végzettségű emberekkel, milyen költségekkel, milyen ütemben
kíván rendszeres ellátásban részesülő személyeket foglalkoztatni az önkormányzat.
Jászfényszaru Város Önkormányzata 2010.
évre vonatkozó foglalkoztatási tervét a Képviselő-testület 2010.02.11-én jóváhagyta és
egyhangúan elfogadta, amely szerint ebben az
évben havonta 27 fő foglalkoztatását tervezzük. Az Önkormányzat intézményei is jelezték
igényüket, melyet szintén beépítettünk. Az általános iskola 2 fő, az óvoda 2 fő, a gondozási
központ 1 fő, és a rendőrség l fő foglalkoztatását kérte és vállalja.
Március hónapban elkezdődött a közfoglalkoztatás. Előtte üzemorvosi alkalmassági vizsgálaton kellett részt venniük a behívott személyeknek, így az első csoport 2010. március
8-án kezdett dolgozni. A foglalkoztatás 2010.
évre tervezett költsége az önkormányzati és
a központi költségvetéssel együtt összesen:
24.675.640.-Ft.
Bízzunk abban, hogy a megfogalmazásra került célok megvalósulnak. Többek között:
– A munkára képes, tartósan munkanélküli
személyek a foglalkoztatásban vesznek részt.
– Munkabért kapnak a segély helyett.
– Az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók is visszakerülnek a munkaerőpiacra,
a foglalkoztatásba.
– Rendszeres jövedelemhez jutnak.
– Közösségben dolgozhatnak, munkatapasztalatot szereznek
– A bejelentett munkaviszonnyal szolgálati
időt szerezhetnek.
– Újra a társadalom hasznos tagjának érezhetik magukat.
– A családok anyagi helyzetén segítünk.
Vígné Zsámboki Ildikó
szociális ügyintéző

Aszfaltozás a Bethlen Gábor utcában. Fotó: Ruis Beatrix
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Tisztelt Választópolgárok!
Közeleg az idő, amikor az országgyűlési
képviselőválasztás első fordulójára sor kerül, ezért szeretnénk néhány fontos tudnivalóról tájékoztatást adni.
Az első forduló hazánkban 2010. április
11. napján lesz. Az előző időszakban már
minden választásra jogosult személy kézhez kapta az értesítőt a választói névjegyzékbe történő felvételről. Az értesítő bemutatása nem feltétele a szavazásnak, mégis
javasoljuk, hogy a szavazatszámláló bizottság munkájának meggyorsítása érdekében
azt vigye magával.
A szavazatszámláló bizottság először a
személyazonosságát állapítja meg, és azt,
hogy a választói névjegyzékben szerepel-e.
A személyazonosság és a lakcím igazolására a következő, érvényes igazolványok
alkalmasak:
– régi tipusú (barna, könyvecske formájú)
személyazonosító igazolvány, mely a lakcímet is tartalmazza, vagy
– személyazonosító igazolvány (kártya
formátumú) vagy útlevél, vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély
(szintén kártyaformátumú), és mindegyik
ezen felsorolt igazolvány mellé szükséges
a lakcímigazolvány is.
Elengedhetetlen, hogy fent nevezett okmányok érvényesek legyenek! Kérjük, időben ellenőrizzék azt, és szükség esetén – az
ügyfélfogadási időt betartva – forduljanak
az okmányiroda munkatársaihoz.
Ha lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik a szavazás napján, akkor az „Igazolás a lakóhelytől eltérő helyen történő
szavazáshoz” megnevezésű nyomtatványt
is magával kell vinnie a kijelölt szavazókörbe.
Amennyiben a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság átadja az
Ön jelenlétében bélyegzővel ellátott szavazólapot és a borítékot. A szavazólap átvételekor a névjegyzéket alá kell írnia.
Szavazni csak személyesen lehet, reggel
hat órától este hét óráig!
A szavazáshoz szavazófülke áll rendelkezésre, amelyben kitöltheti a szavazólapokat. Szavazata abban az esetben érvényes,
ha csak egy jelöltre és egy listára voksolt,
és a jelölt neve mellett, illetőleg a lista neve
mellett elhelyezett körben tollal X vagy +
jelet tett.
Végezetül a szavazólapokat a borítékba kell
helyeznie, és a borítékot a szavazatszámláló
bizottság előtt az urnába kell dobnia.
Ha a szavazólap kitöltését elrontja, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli, mielőtt azt
Ön az urnába dobná.
Amennyiben mozgásában – egészségi állapota miatt – akadályozva van, úgy a szavazást megelőzően a jegyzőtől, a szavazás
napján pedig a szavazatszámláló bizottságtól írásban kérhet mozgóurnát. Ebben az
esetben a szavazatszámláló bizottság két
tagja fogja Önt felkeresni a mozgóurnával.

A második forduló megtartására 2010.
április 25-én kerül sor. Amennyiben Ön a
két forduló között lakóhelyet változtatott,
a második fordulóban nem az új, hanem
a korábbi lakóhelyén szavazhat. Ennek
érdekében az új lakcím bejelentésekor az
ügyintézőtől szavazásra szolgáló lakcímigazolást fog kapni. Ezen igazolás birtokában keresheti fel az értesítőben megjelölt
szavazóhelyiséget.
A szavazás napján a szavazókörökben
szavazatszámláló bizottságok működnek,
melyeknek tagjait – a helyi választási iroda
vezetőjének javaslata alapján – a képviselő-testület az alábbiak szerint választotta
meg:
1. számú szavazókör
(Rimóczi Kastély, Szabadság tér 18.)
tagok:
Kiss János
Rajk László utca 6.
Tóthné Basa Éva
Széchenyi út 50.
Zsámbokiné Hamza Csilla
Honvéd út 26.
póttagok:
Kovács Sándorné
Kossuth Lajos út 63.
Kubala Antal Zsoltné
Madách Imre út 10.
Baliné Bazsó Mária
Széchenyi út 14.
2. számú szavazókör
(Általános Iskola, Szabadság út. 2.)
tagok:
Nagy Józsefné
Katona József utca 10.
Kovács Lászlóné
Gólya utca 2.
Megyaszai Józsefné
Attila út 19.
póttagok:
Kiss Lászlóné
Vasvári Pál út 2. II/2.
Folyóné Rimóczi Márta
Bajcsy-Zsilinszky út 18.
Gere Ferenc
Sallai Imre út 24.
Mezeiné Folyó Angéla
Ifjúság utca 23.
3. számú szavazókör
(Művelődési Ház, Fürst Sándor út 1.)
tagok:
Csizmadiáné Rubint Mária
Vasvári Pál út 4. I/3.
Póta László Ferencné
Somogyi Béla út 4.
Szászi Józsefné
Bethlen Gábor út 37.
póttagok:
Kiss Krisztián
Vasvári Pál út 2. II/2.

Ézsiásné Róka Mária
Széchenyi út 52.
Hangosiné Réz Mária
Fürst Sándor út 66.
4. számú szavazókör
(Papp Kastély, Szabadság út 77.)
tagok:
Zsámbokiné Dugonics Krisztina
Petőfi Sándor utca 9.
Rusainé Piliskó Mária
Kilián György út 15.
Duruczné Török Zsuzsanna
Bocskai István tér 6.
póttagok:
Fehérné Lukács Valéria Mária
Dobó István út 33.
Harangozó Zoltánné
Vasvári Pál út 61.
Mezei Erika
Wesselényi Miklós út 24.
5. számú szavazókör
(Orvosi Rendelő, Deák Ferenc utca 1.)
tagok:
Ocskó-Sós Imre
Szabadság út 114.
Dobák Zoltán Istvánné
Rajk László utca 12.
Fias Ferencné
Rajk László utca 2.
póttagok:
Vig Imréné
Kinizsi Pál út 15.
Káposzta Sándorné
Ifjúság utca 27.
Szilágyi Jánosné
Károlyi Mihály utca 3.
6. számú szavazókör
(Általános Iskola, Szabadság út 32.)
tagok:
Marton Sándor
Fürst Sándor út 3.
Gebura Istvánné
Fürst Sándor út 48.
Matécsa László Csaba
Kiss Ernő út 25.
póttagok:
Török Imréné
Széchenyi út 42.
Jáger Jánosné
József Attila út 23.
Sápi Zoltánné
Csokonai út 40.
Amennyiben az országgyűlési képviselő-választással kapcsolatosan bármilyen
egyéb kérdése merül fel, kérjük forduljon
a helyi választási iroda munkatársaihoz,
vagy keresse fel a www.valasztas.hu internetes oldalt.
Helyi Választási Iroda
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Együtt a Jászság fejlődéséért – a redemptio szellemében!
Ha valaki a Felső-Jászság országgyűlési képviselője szeretne lenni illendő,
hogy bemutassa programját a jászfényszaruiaknak. Ebben legalább három kérdésre kell választ adnia: Ki Ő? Mit akar
véghezvinni? És hogyan akarja azt? Úgy
érzem, hogy nekem az első kérdésre már
nem kell felelnem, hiszen az Önökkel
történő együttműködésünk jó és eredményes volt. Tetteink beszélnek!
A legfontosabb célkitűzésünk az volt,
hogy fejlesztéseinkhez a meglévő források mellé még uniós pénzeket is nyerjünk.
Sikerült! Jászfényszarun – többek között –
az Ipari Park fejlesztése, a hozzá vezető
új útszakasz, a Sárga Iskola, a sportpálya öltözője és számos helyi út felújítása
nyert támogatásokat.
Folytatni kell tehát a megkezdett munkát! Újabb uniós programokat, pályázatokat kell elérnünk további munkahelyek
létrehozására, az infrastruktúra fejlesztésére, Jászfényszaru versenyképességének és gazdasági erejének fokozására.
Elő kell segíteni, hogy Jászfényszaru
még jobban kapcsolódjon az „Út a munkához” programhoz, hogy a szociális
segélyezés helyett minél több közcélú
munkahelyet hozzunk létre központi és
uniós finanszírozással. Cél, hogy a munkahelyek megőrzéséhez további pályáza-

tokat nyerjenek el a helyi vállalkozások.
Cél, hogy a közfoglalkoztatáson keresztül a versenyszférába is minél több ember kapcsolódjon be.
Cél, hogy az ipari park további pályázatokat nyerjen, hogy klaszterek alakuljanak meg benne.
A Jászság egyik legfontosabb fejlesztése a 31 és 32 sz. főútvonal felújítása, a
jászfényszarui vasúti felüljáró és a Jászberényt megkerülő út harmadik szakaszának megépítése. Ennek a projektnek a
megvalósítása önmagában nagy hatással
van a térség gazdaságára a közlekedés
biztonságára. 2009-ben kezdeményeztem Győriné Dr. Czeglédi Mártánál,
Jászfényszaru polgármesterénél is, hogy
fogjunk össze ebben az ügyben és közösen kérjük a kormányt a projekt támogatására. Javaslatunkat siker koronázta!
Molnár Csaba miniszter utasítást adott a
tervek elkészítésére. A közlekedés operatív program szerint 2012-13-ban célunk
megvalósul.
Fontos célkitűzés Jászfényszarun a település központjának további fejlesztése,
ehhez uniós források elnyerése.
Cél, hogy több rendőr legyen Jászfényszarun is. Lépéseket tettem, hogy növekedjen a Jászberényi Rendőrkapitányság
személyi állománya, javuljanak munka-

körülményeik, eszközökkel való ellátottságuk.
Folytatni kell a Szent Erzsébet Kórház
fejlesztését, ami szolgálja a Jászfényszaruiak egészségügyi ellátását. Hibás és
tarthatatlan azonban az a gazdálkodás,
amit a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban követnek. Itt a legfontosabb lépés
a szükségtelen kórházi vagyonkezelő társaság megszüntetése.
A felsorolt célkitűzések megvalósíthatóak a következő négy évben, hiszen
legtöbbjükhöz már elnyertük a szükséges
támogatásokat. Úgy érzem, hogy a hiányzó összegeket is elő tudjuk teremteni, ha összefogunk. Ahogyan redemptus
őseink tették.
Ha valami jó, azon nem kell változtatni! Úgy érzem, hogy Önökkel, jászfényszarui lakosokkal immár nyolc éve
jó és eredményes az együttműködésünk.
Szebb és élhetőbb lett Jászfényszaru.
Folytassuk hát a közös munkát! Együtt
a Jászság fejlődéséért – a redemptio szellemében!
Kérem, támogasson szavazatával!
Tisztelettel:
Dr. Gedei József,
az MSZP Felső-Jászsági
országgyűlési képviselő-jelöltje

Dr. Szabó Tamás

országgyűlési képviselő jelölt bemutatkozása
Önéletrajz – Személyes adatok
1957. május 02-án születtem Recsken.
Apám Szabó János nyugdíjas kertészés vízgazdálkodási mérnök, anyám sz.
Kiss Erzsébet nyugdíjas gyógypedagógus.
Általános és középiskolai tanulmányaimat Ivádon, Sirokban és Egerben végeztem.
1980-ban nősültem, feleségem Székely
Györgyi, középiskolai matematika-fizika
szakos tanár.
Gyermekeink: Márk, 27 éves műszaki
informatikus; Ármin 22 éves dramaturg
szakos egyetemi hallgató.
1990-ben elváltam.
1992-ben újra nősültem, feleségem
Fenyvesi Beatrix mikrobiológus.
Gyermekeink: Flóra, 16 éves középiskolai tanuló; Luca, 4 éves.
Iskolai és szakmai végzettség
1975 – 1981 Debreceni Orvostudo-

mányi Egyetem Általános Orvosi Kar
– általános orvos
1985 Urológiai Szakvizsga
2001 Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
Egészségügyi Közgazdasági és Menedzser Szakokleveles Orvos
Szakirányú Szakképzettség
Szakmai és vezetői gyakorlat
1981 – 1996 Markhot Ferenc Kórház
Eger – urológus
1996 – Jászberényi Erzsébet Kórház
– urológus
1997 – 2004 Jászsági Orvosi Kamara
– elnök
2001 – 2002 Jászberényi Erzsébet Kórház – minőségirányítási vezető
2002 – 2006 Jászberény Város Önkormányzata – képviselő, egészségügyi bizottsági tag
2005 – 2006 JNSZ Megyei kamara
– elnökségi tag

2006 – 2008 Jászberényi Erzsébet Kórház – megbízott orvosigazgató
2008 Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Kft. – ügyvezető igazgató
Személyes hitem, hogy az egyéni érdekeket félretéve minden választott
képviselőnek SZOLGÁLNIA kell az
őt felhatalmazó embereket. Méltó alázattal és hittel. Csak ez adhat tekintélyt,
megbecsülést, ez biztosíthatja a szavahihetőséget. Ez a fajta szolgálat biztosíthatja csak a kitűzött célok valóra váltását.
Megválasztásom esetén nemcsak a
szűkebb egészségügyi problémákkal
kívánok foglalkozni. Választókörzetem
polgáraival gyakori találkozások révén a
lehető legszorosabb kapcsolatot kívánom
kiépíteni. Teljes mértékben vállalom jövőbeli tevékenységem, szándékaim és
cselekedeteim minden következményét.
Bízom az együttes sikerünkben.
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Hírek az iskolából – röviden
Matematikaverseny 2010.
„Minden, ami emberi, akár rossz, akár jó,
előbb-utóbb véget ér. Kivéve a matematikát.”– fogalmazta meg Erdős Pál a XX. század híres matematikusa. Ezzel a gondolattal
kezdve szeretnék beszámolni a közelmúltban megrendezett matekversenyről. Húsz
éve annak, hogy egy megyénkben működő
iskola elindította ezt a versenyt, melyet az
iskola névadójáról Zrínyi Ilona versenynek
neveztek el. Az egész országban február
végén megyénként öt-hat helyszínen kerül
megrendezésre, ahová az iskolák a legjobb
matekosokat küldhetik harmadik osztálytól
nyolcadikig (sőt folytathatják középiskolás
korukban is).
Nagy lelkesedéssel készülünk minden
évben. Igaz, felkészülni nem lehet, hiszen
mindig más feladattípusok szerepelnek,
amit általános-, közép- és főiskolai tanárok
állítanak össze. Egy feladatra 3 perc jut.
Még végigolvasni is elég – szokták mondani a versenyzők. Nehéz kiválasztani az öt
válasz közül a jót.

Dicsőség az 5 fős csapatba bekerülni, az
évfolyam legjobbjának lenni. A mi iskolánkban házi versenyeket rendezünk, és
akik ott a legjobb teljesítményt nyújtják,
azok próbálhatják ki magukat a megye
300-400 legjobb matekosa között (ennyi a
résztvevő egy-egy megyében minden évfolyamban). Szerencsére a nevezési díjat és
az utazás költségét iskolánk kifizeti.
Az idén Koczka Bence 8. b osztályos tanuló teljesített a legjobban, őt jutalmazták
Szolnokon. Mindenki tisztességgel helytállt, így csapatversenyben is az átlag felett
teljesítettek a „kis matekosok”. Örömöt, dicsőséget okoztak maguknak, családjuknak,
iskolájuknak és felkészítő tanáraiknak.
Biztatunk minden diákot, hiszen kipróbálhatják tudásukat, dicsőséget jelent eljutni
és tisztességgel helytállni a versenyen.
Gratulálok, sok sikert kívánok minden versenyző diáknak a következő években is.
Berényi Ferencné
matematikatanár

A zene, a tánc meg egy kis vetélkedő
Időszaki hangversenyek címen sorozatot
indított a Művészeti Iskola azzal a céllal,
hogy lehetőséget adjon a zeneművészeti
tanszakon tanulóknak a bemutatkozásra,
a közönség előtt való fellépésre, valamint
hogy kedvet csináljon a hallgatóság körében valamilyen hangszer megismerésére,
kipróbálására. A téli hangversenyre február
25-én került sor a sárga iskola aulájában. A
szintetizátor tanszak tanulói mutatták meg
tudásukat Puskás István vezetésével.
Megszokott módon zsúfolásig telt a terem, a felsősek még a karzatot is elfoglalták. A tanár úr igazi show-műsort varázsolt
a színpadra. A produkciójukkal egymást
váltó gyerekek zenéjének látványosabbá tételéhez (illetve – tánczenéről lévén
szó – igazi funkcióját érzékeltetendő) egy
táncospárt „szerződtetett” a színpadra. Pál
Zsófia és Molnár Flórián 4.a osztályos tanulók három éve táncolnak együtt, részt

vettek több versenyen. A zeneszámoknak
megfelelően chachachát, rumbát, angolkeringőt és jive-ot (ejtsd: dzsájv) adtak elő. A
szünetekben a tanár úr Vágó István módjára játszott vetélkedőt a gyerekekkel. Ismert
XX. századi magyar zeneszámok címét,
előadóját, filmcímet adott fel kitalálni. Sajnos a jól válaszoló nem nyerhetett milliót,
viszont a hangversenyhez illően Rumba
szeletet kapott. Az egész terem vidáman
nyújtózkodott a csokikért.
Mindig különleges dolog ismerősök előtt
fellépni, ismerőst látni a színpadon. A mi
közönségünk hangos ovációval, lélekmelegítő módon jutalmazta a fellépőket, köszönte meg a műsorukat. Fellépők: Kovács
Viktória 5.a; Csuzz Martin, Drabos Tamás,
Ézsiás Levente, Urbán Bálint 5.c; Papp
László 7.a; Farkas Gergő 7.b; Szabó Martin
középiskolás.
Kotánné Kovács Tímea

Utolsó nekifutás: április
Április 23-án kerül sor a hagyományos
művészeti iskolás jótékonysági gálára. Az
idén különösen kedves lesz ez a rendezvény,
hiszen a művészeti iskola fennállásának
10. évfordulóját is ünnepeljük. Szeretettel
várunk minden volt és jelenlegi növendékünket, hozzátartozóikat és minden kedves
érdeklődőt is!
A leendő első osztályos kisgyerekek iskolai beíratása április 26-27-én lesz a Kisiskola nevelői szobájában. Ekkorra kérjük a művészeti iskolai beiratkozási lapokat is leadni.

Közeledik a tanév vége:
május
Mint azt már korábban hírül adtuk, a Nagyiskola felújítása miatt a tanév rendje eltér a
szokásostól. Az utolsó hetek programjait jelenleg is szervezzük, egyeztetjük. A tanítás
április 30-ig tart. Május 3-tól 14-ig tanítás
nélküli munkanapokon különböző színes
programokat tervezünk iskolánk tanulóinak.
Az alsó tagozatos kisdiákok ebben a két
hétben többek között gyermeknapot, sportnapot tartanak, ezen kívül egy jászberényi kirándulás keretében meglátogatják az
Állatkertet. Játszóházi napunkon kézműves
foglalkozások és közös játékok szórakoztatják a gyerekeket.
A felső tagozatosak számára kerékpáros
nap, akadályverseny, sport- és egészségnap,
a „Romantikus 18. század” című vetélkedősorozat zárónapja várható. Ekkor rendezzük
meg a versmondó és a népdaléneklő versenyeket is. Ebben a két hétben kerül sor
a megszokott helyen és módon a hulladékgyűjtési napokra is.
A nyolcadikosok ballagása is eltérő időpontban és helyszínen fog az idén történni.
A nagy nap május 15-én lesz a Kisiskolában.

Tanévzárás
Május 26-án zajlik a negyedik, hatodik és
nyolcadik osztályokban az országos kompetenciamérés, így ezen a napon még egy utolsó bevetésre gyűlnek össze e diákjaink az
iskolában. Ekkor kapják kezükbe tanulóink
a bizonyítványukat is.

Szünidő, táborok
A kényeztető nyári szünet május 17-től köszönt ránk, bár az osztálykirándulások május
utolsó két hetében következnek.
Az általános iskola a hosszúra nyúlt vakáció alatt május 15-től június 11-ig szükség és
igény esetén, előzetes igényfelmérés alapján
a Kisiskolában biztosít gyermekfelügyeletet
hétköznaponként délelőtt 8-12 óráig.
Az érdeklődők az idén nyáron is részt vehetnek táborokban. A Hittantábor május 27től június 1-ig Sirokra, a Mesetábor pedig
július 5-12-ig Kőszegre várja a tanulókat.
Összeállította: Kovács Lászlóné
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A víz szalad, a kő marad
Megidéztük
a Kárpát-medencében

Wass Albert szellemét
Országos kezdeményezéshez csatlakozott
első ízben Jászfényszarun mintegy 40 irodalombarát.
31 helyszínen (+1 Finnországban) szinte
egy időben indult el Wass Albert műveiből
egy felolvasó est február utolsó péntekén 6
órakor. Az ötletgazda üzenetének ismertetése után a Himnusz közös eléneklésével
vette kezdetét a bőven 4 órás program.
Úgy tűnik, sokakat megfogott Wass Albert életművének szellemisége, páratlan
stílusa. Mesék, versek, mondák, novellák,
regény részletek hangzottak el, nem ritkán
művészi előadásmódban tolmácsolva a
gondolatokat, történeteket. Sajnos többször
felkaptuk a fejünket, mert sorai évtizedek
alatt sem veszítettek aktualitásukból (Magyar Cirkusz 1947 „a magyarok csak ölték
egymást”).
Ki is volt Ő?
A nemesi származású gróf Kolozsvár
mellett, Válaszúton látta meg a napvilágot
1908-ban. 37 évet töltött Erdély csodálatos
hegyei között (Adjátok vissza a hegyeimet), 1945-ben az utolsó, még kiengedett
szerelvényen hagyta el a magyar földet és
Németországba, később Floridába emigrált. Sohasem látta viszont szülőföldjét,
a rendszerváltás sem hozta meg számára a
hazalátogatás lehetőségét.

Honvágya, mélységes tisztelete és szeretete Erdély és az ott lakók iránt termékeny
íróvá emelte. Mondják, akikkel levelezésben állt, Wass Albert úgy bevéste szívébe
a fák, tisztások, dűlőutak, tavak, gázlók,
csapások helyét, hogy több évtized után is
mértani pontossággal jelenítette meg azokat műveiben. Koholt vádakkal háborús
bűnösként fekete listán volt évtizedeken
át, kevesen és titokban is alig olvastak tőle.
Baumgarten-díjas író, tanított, publikált,
az emigrációban élő magyarokat próbál-

ta összefogni és azon fáradozott, hogy
a világon minél többen ismerjék meg a
magyarok igazságát. „Jutalmul” felbérelt
szekusok próbáltak vele végezni amerikai
otthonában. 90 évesen nem bírta tovább, és
ha fizikai mivoltával nem is, lelkével, szellemével végre hazaért Erdély hegyei közé.
Hamvait a marosvécsi kastély parkjába és
az Istenszékén szórták szét.
Jómagam 1993-ban találkoztam gazdag
életművének legtöbbre tartott darabjával,
a Funtineli boszorkánnyal (4-szer olvastam
újra). Évekig nehezen és szinte véletlenül
jutottam 1–1 újabb darabhoz. Minden 16
évesnek és a történelem iránt érdeklődőknek ajánlom a Kard és kasza című, szintén
hosszabb lélegzetű, önéletrajzi ihletésű
családregényét, mely az 1070-es évektől az
1970-es évekig kíséri végig egy család életét a krónikás, majd a tanú szemével. Izgalmas, fordulatos, képszerű és tele kivételes,
példaképül szolgáló emberi jellemekkel.
Sorsábrázolása drámai.

Az alábbi sorokat ebből a könyvből olvashatjuk: „Hont foglalni alkalmas a kard,
s annak védelmezésében is hasznos. Megtartani a hont azonban csak kaszával lehet.
Kaszával, ekével, izzadságos, becsületes
munkával. Hont veszejt, ki másra bízza
a munkát.” „Kétféle ember van ezen a világon, az egyik karddal farag világot magának, a másik ekével. De a karddal faragott
világot egy másik kard ledöntheti, s újjá faraghatja nagyon is gyorsan. Maradandót
csupán az eke farag.”
(Könyvei ma már szerencsére minden
könyvesboltban kaphatóak, itt helyben a
könyvtárból is kölcsönözhetők).
Lehet, hogy Wass Albert „beavatott”?
Olyan titkok, bölcsességek tudója, melyek
alapján méltán kezdeményezte a szervező
ezt a rendezvényt. Azon az estén oly sok
egyetemes értékeket felvillantó, emberi
bölcsességeket, erkölcsi tanításokat, irányokat adó gondolat hangzott el, hogy na-

pokig azon járt az eszem, milyen egyszerű
is volna, ha ezen sorok jegyében élnénk az
életünket!

„Ha ti magyarok félannyi erőt fordítanátok egymás megsegítésére, mint amenynyit egymás elgáncsolására fordíttok,
már régen tiétek lenne Amerika.”
„Hamarosan rendbe jön a világ, a boszszú elpárolog az emberi lélekből egy idő
múlva, s a kegyetlenség kivész, mihelyt a
szenvedélyek lecsendesednek. A gyűlölködőket félreállítja a jóakaratúak tömege
előbb-utóbb, s bármilyen politikai rendszer
alatt él is az ember, a békeszeretet, s az egymás iránti jó érzés mindent elsimít egy idő
múlva. Az ember nem állat, hanem Isten
képmása a földön.”
11 óra előtt a Boldogasszony anyánk és a
Székely Himnusz közös éneklése adta meg
a rendezvény keretét. Köszönet a szellemi
találkozó létrehozójának, háziasszonyának
Hangosiné Réz Máriának ezért az ajándékért. Mert mindenki ajándékkal, a lélek és
a szellem kincsével térhetett haza azon az
estén.

Az est végszava, az utolsó felolvasott sorok a következők voltak:
„Isten kardja csak akkor csillog majd újra
és vezeti győzelemre megint a Hunok és
Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek
újra, mint a hajdani időkben, egy szándék,
egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint.”
Tóthné Basa Éva
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FARSANGI BÁL és KISZÉZÉS A NAPSUGÁR OVIBAN
„Bál, bál, maszkabál!
Minden jelmez készen áll,
szól a nóta, messze száll:
Áll a bál, áll a bál,
áll a fényes maszkabál!”
Gryllus Vilmos zenéjére indult 2010. február 27-én a Napsugár Óvoda farsangi bálja. Ezt a napot már nagyon várta az óvoda
apraja-nagyja, de még az anyukák is nagy
izgalommal készülődtek, hogy vajon milyen
jelmezt is öltsön a „csemete”?!

A farsangot hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek
jellemzik. A farsang csúcspontja a karnevál,
hagyományos magyar nevén „a farsang farka”, ami nagy mulatságok közepette, valójában télbúcsúztató is.

A bál nyitótáncát a Méhecskék, vagyis a
nagycsoportosok járták. Ők reneszánsz tánccal örvendeztették meg a közönséget. Őket a
Ficánkák, a nagy-középsősök követték, akik
Soltész Rezső „Szóljon hangosan az ének”
c. dalára adtak elő egy közös táncot, majd
a Mókus csoport elevenítette fel a „Limbó
hintó” vidám stílusát, végül a legkisebbek,
a Süni csoportosok következtek a színpadon
egy farsangi Gryllus összeállítással.
A gyerekek műsorát az óvónénik meglepetés tánca követte, akik egy fergeteges télűző
boszorkánytáncot jártak, „bevetve kígyót, békát”, és mindent, ami a tél elűzéséhez kell. A
tűztáncukkal, „varázslataikkal” és seprűikkel
reméljük sikerült végleg elkergetni a telet.
Ezt követően tánc, és tombolahúzás következett. A büfében az anyukák, nagymamák
által készített süteményekkel és szendvicsekkel csillapítottuk éhségünket, a büfében
ásványvíz, üdítő és kávé várta a felfrissülni
vágyókat.
A gyerekek nevében köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki munkájával, a belépőjegyek és a tombolajegyek megvásárlásával, tombolatárgyak felajánlásával, valamint
közreműködésével támogatta óvodánkat.
A Napsugár Óvoda dolgozói,
a Szülői Munkaközösség és a gyerekek
Immár évek óta hagyományosan „Kiszézéssel” búcsúztattuk a telet a Napsugár
Óvodában 2010. február 25-én délelőtt. A
kisze-bábot ugyancsak a hagyományokat
megőrizve a nagycsoportosok készítették
el közösen rossz seprűből, szalmából rongyokból. Amíg elkészült a kiszebáb, közben

télűző rigmusokat gyakorolgattunk: „kiszekisze villő, jöjjön rád a himlő!” Az elkészült
bábot közösen vittük körbe az oviban, az udvaron pedig a többi csoport előtt egy rövid
műsorral próbáltuk elkergetni a telet.

„Felhők fodrán napfény csillan
tél hidege most elillan
kisze bábu tűzben égett tavaszt
hozzon az igézet.”
Vivaldi Négy évszak Tél tételének gyönyörű hangjaira a muzsika erejét kihasználva
mozgással, arcjátékkal, mimikával adtunk
elő egy kis jelenetet, amelyben az eltévedt
és megfagyott kismadarakat az anyukájuk
szeretete keltette újra életre, majd közösen
melegedtek a tűz körül. Így kapcsoltuk össze
a zene és a mozgás esztétikumát, kifejező
erejét, amely igen közel áll ehhez a korosztályhoz, és művészeti nevelésünk alapját is
képezi. Mindezek után verseket, tavaszi dalokat énekeltünk, miközben lassan elégettük
a telet jelképező kisze-bábot.
Szöveg: Dobák Jánosné
Kép: Langó Miklósné

Óvodai beíratás
Értesítjük a kedves Szülőket, hogy Jászfényszaru Város Óvodai Intézményének
tagóvodáiba a 2010/2011-es nevelési évre
történő óvodai beíratásokra az alábbi időpontban kerül sor:
2010. április 12-től április 23-ig, 8 órától
16 óráig.

Minden gyermeket az Óvodai Intézmény
székhelyén a Szivárvány Óvodában veszünk
előjegyzésbe.
Itt nyilatkozhat a szülő arról, hogy a Napsugár, vagy a Szivárvány óvodába kívánja
járatni gyermekét.
Cím: Jászfényszaru Hunyadi út 2.

Ünnepélyes üzemcsarnok átadás az Ipari Parkban
Jászfényszaru Város Önkormányzata és az Ipari Parkot üzemeltető Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 2010. április 30-án 10 órától rendezvényt szervez, melynek keretében kerül sor az
Európai Unió és az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatásával, bérbeadási szándékkal
megépülő új, 1850 m2-es üzemcsarnok ünnepélyes átadására, azt követően egy fórumbeszélgetésre és bográcspartira. Az esemény április 30-án, pénteken a városnapi rendezvényekhez
kapcsolódóan kerül megrendezésre. A mostani eseményen az üzemcsarnok átadása mellett
bemutatásra kerülnek az Ipari Park által kínált lehetőségek, fejlesztési elképzelések.
Az Ipari Park jelenleg is rendelkezik ipari hasznosításra alkalmas, infrastruktúrával ellátott
területekkel, a bérbeadási szándékkal épülő üzemcsarnok hamarosan elkészül, valamint megkezdődtek az Ipari Park 11 hektárral történő bővítésének előkészületei.
Az elképzelések megvalósítása esetén további cégek letelepedésére alkalmas területekkel
fog rendelkezni az Ipari Park, egy 5.000 m2-es raktár bérletére lesz lehetőségük az itt működő
cégeknek, és egy 1.500 m2-es Vállalkozói Ház igénybe vételi lehetősége (iroda- és műhelybérlet, különböző szolgáltatások) áll majd rendelkezésre.
A délelőtti programhoz kapcsolódóan délután 17.00 órától kerül megrendezésre a „Talentum” találkozó, melynek keretében a helyi fiatalok egy előadássorozat, illetve egy kisebb
állásbörze keretében kaphatnak választ arra, hogy miért jó Jászfényszarun élni és dolgozni.
Zsámboki Sándor, Drégeli Ádám

Kérjük a beíratáshoz az egyik szülő személyi igazolványát, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.
Várjuk azokat a gyermekeket, akik
2007. június 1-től 2008. május 31-ig töltik
harmadik életévüket.
Ácsné Csontos Mária, intézményvezető

Kérjük segítségét
a múlt megidézéséhez!
A Jász Múzeum ez év második felében egy
jászsági kiadványt jelentet meg, amelyben a
18 települést képeslapokon keresztül mutatja be. Szeretnének mind teljesebb képet adni
az 1956 előtti időkből, ezért kérünk mindenkit, hogy akinek fényszarui, vagy más jász
települést ábrázoló képeslapja van, másolás
céljából adja kölcsön a múzeumnak. A lapokat április 30-ig a helyi városi könyvtárban
gyűjtik és ott is lehet újra átvenni.
Kérjük, segítsenek mind gazdagabbá tenni a gyűjteményt és nézzenek szét otthon a
ládafiában, hátha akad egy-egy múltidéző
darab. Köszönjük!
Tóth Tibor
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20 éves lesz a Mi újságunk – kiállítás a Magyar Sajtó Napján
Március 15-én a koszorúzás után az ünneplők a művelődési házban vettek részt
az ünnepi műsor folytatásán, ahol megtekintettük Páskándi Géza Szalmabábok lázadása című drámájának feldolgozását, a
felnőtt színjátszók előadásában. A történet
az 1848-as és az annak folyományként bekövetkező eseményekhez kapcsolódik.
Egy bécsi úr titokban, az egyik helyi mestertől hatvan darab szalmabábot rendel, titkos céllal. Ám egyik reggel arra ébrednek a
lakók, hogy a szalmabábok közül egy, Kossuth Lajosnak öltöztetve, akasztófán lóg.
Erre a többi báb életre kel. A darab egyszerű, rövid, ugyanakkor drasztikus is egyben.
Az események utózöngéit életszerűen mutatja be, persze, bábok főszereplésével.
Az előadás után lapunk szerkesztősége és
az ünneplők együtt ünnepelték a Magyar
Sajtó Napját. E nap megünneplése azért
hangsúlyos ebben az esztendőben, mert
idén lesz húsz éve újságunk fennállásának.
Hogy méltóképpen emlékezzünk erre az
időszakra vissza, és ebbe a visszaemlékezésbe a lakosságot is bevonjuk, úgy döntöttünk, hogy újságunk történetét képeken,
leveleken, fotókon, nyomdai eszközökön
keresztül mutatjuk be. Az érdeklődők itt
elolvashatják az első lapszámhoz fűződő
szakmai véleményeket, az olvasók első
észrevételeit. Régebbi lapszámokat is mutatunk be, készeket, készülőket egyaránt.
Olvasóink pedig, ugyanúgy, mint ahogyan
húsz évvel ezelőtt, most is leírhatják véleményüket, melyre számítunk, sőt, a véleménynyilvánítást jutalmazzuk is!
Nem maradt el a köszönetnyilvánítás
sem. Elismerésben részesült Nádudvari
László, aki hosszú éveken át dolgozott a
szerkesztőbizottság élén.
Köszönjük Sugár Istvánnénak a felelős
szerkesztői munkát, Bordásné Kovács Katalinnak a szerkesztő bizottság egyben tartását és koordinálását, a legtöbbet íróknak,
a legfiatalabb újságíró palántáknak, a legtöbb fényképet készítőknek a munkáját és
mindenkinek, aki újságunkba írt. Ez a szám
pedig nem kevés, hiszen a tavalyi esztendőben nyolcvan munkatársat számláltunk!
A megnyitón az töltött el a legnagyobb
örömmel, hogy láttam, mennyien érdeklődnek lapunk története iránt.
Jó volt hallani, hogy „Látod, ebben az újságban benne vagy!” vagy „Azon a képen
ott van a tortás néni!”
A Mi újságunk címmel megrendezett kiállítás április 20-áig tekinthető meg a művelődési házban a Városi Könyvtár nyitvatartási idejében.
Szöveg: Pál Katalin Alíz
Fotók: Nagy Ildikó, Ruis Beatrix

A megnyitó résztvevőinek egy csoportja
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Értesítés áramszolgáltatás szüneteltetéséről
Tisztelt Fogyasztóink!
Ezúton értesítjük Önöket
arról, hogy a biztonságosabb
villamos energia szolgáltatás
érdekében hálózatunkon karbantartási munkát végzünk. A
munkavégzés időtartama alatt,
a villamosenergia szolgáltatást
az Önök vételezési helyén szüneteltetni fogjuk:
Jászfényszaru
2010. 5. 4. 7:00 – 16:30
és 2010. 04.14. 07:30 – 16:00
Árpád u. 1-21, 2-16.
Szabadság u. 45-77, 40-78.
Gólya u. 13-19, 36-38.
Móricz 1-29, 4-22.
Hunyadi u. 1-19, 2-4.
2010. 5. 4. 7:00 – 16:30
és 2010. 4. 13. 7:30 – 16:00
Dobó u. 1-17, 2-28.
Petőfi u.1-29, 2-14.
Hámán 1-5.
Hunyadi u. 21-69.
2010. 5. 4. 7:00 – 16:30
és 2010. 4. 15. 7:30 – 16:00
Vásárhelyi u. 2-4.
Árvíz u. 1-35, 2-34.
Fürst u. 39-89, 52-108.
Szikra u. 3-13, 2-28.
Vasvári u. 49-109, 36-78.
Vörösmarty u. 35-41, 18-40.
Kismalom u. 1-9, 2-10.
Táncsics u. 1-5, 2-12.
Széchenyi u. 87-97, 110-120.
Arany J. u. 1-13, 2-36.
2010. 5. 4. 7:00 – 16:30
Ady E. u. 43-87, 24-114.
Akácfa u. 1-9, 2-14.
Budai N A. 1-17, 2-10.
Vörösmarty u. 1-33, 2-16.
Tavasz u. 1-11, 2-18.

Lehel u. 2, 25.
Honvéd u. 1-53, 4-54.
Bajza u. 1-37, 2-40.
Virág u.
Zöldfa u. 1-7, 2-8.
Kőrösi u. 1-7, 2-10.
Dugovics u. 1-7, 2-10.
2010. 5. 4. 7:00 – 16:30
Huszár u. 1-5, 2-18.
Bacsó B. u. 1-11, 2-26.
Katona J u. 1-7, 2-10.
Ságvári u. 17.
Szentcsalád tér 11-13, 10-12.
Bajcsy Zs. u. 1-53, 2-86.
Csaba Vezér 3, 3/a.
Budai N A. u. 1, 2.
2010. 5. 4. 7:00 – 09:00
2010. 5. 5. 7:00 – 16:30
2010. 4. 20. 7:30 – 16:00
Attila u. 3-11, 6-24.
Madách u. 1-31, 2-40.
Kiss E. 1-23, 2-28.
Kossuth u. 1-55, 2-50.
Szabadság u. 1-11, 4.
Dózsa Gy. u. 1 -31, 2-26.
Szentcsalád tér
1-9, 15,17, 2-8, 14, 16.
Ady E. u. 1-3, 2.
Katona u. 10.
Bacsó B. u. 2.
Ságvári u. 1-15, 2-18.
2010. 5. 4. 7:00 – 09:00
és 5. 5. 7:00 – 16:30
Bethlen Gábor 29-85, 26-72.
Kossuth 57-87, 52-106.
Attila 26-36, 13-29.
Nyár 1-11.
Damjanich 15-45, 8-38.
Somogyi Béla 31-81, 30-80.
József Attila 19-59, 32-82.
Csalogány 1-3, 2-4.
Kozma 33-69, 24-58.

2010. 5. 4. 7:00 – 16:30
és 2010. 5. 6. 7:30 – 16:00
Kölcsey 1-31, 2-34.
Marx 1, 2, 4, 6.
Rosenberg 1-13, 4-14.
Aradi 3-51, 2-32.
Eötvös 1-9, 2-16.
Kassák 1-9, 2-8.
Deák Ferenc 1-29,2-12.
Vajda 1-9, 2-12.
Rajk 1-11, 2-12.
Károlyi 1-11, 2-12.

2010. 4. 7. 7:30 – 15:30
és 2010. 5. 4. 7:00 – 09:00
2010. 5. 5. 7:00 – 16:30
Csokanai 1-55, 2-12.
Fecske 1-31, 2-32.
Gyöngyvirág 1-31, 2-32.
Pipacs 1-9, 2-10
Ifjúság 1-29.
Gólya 38.
Jókai 2.

2010. 5. 4. 7:00 – 16:30
és 5. 12. 7:30 – 16:00
Corvina 1-31, 2-46.
Bocskai tér 1-11, 2-12.
Sallai 1-27, 2-26.
2010. 5. 4. 7:00 – 16:30
és 5. 13. 7:30 – 16:00
Sallai 29-45, 28-48.
Vásárhelyi 1-43, 4-40.
Bercsényi 1-47, 2-30.
Szivárvány 5-13, 6-12.
2010. 5. 4. 7:00 – 16:30
Fürst 1-35, 2-48.
Szabadság 13-29, 37-41, 4-38.
József Attila 1-15, 2-30.
Damjanich 1-13, 2-8.
Kozma 1-31, 2-22.
Somogyi Béla 1-29, 2-24, 28.
Bethen Gábor 1-29, 2-28.
Széchenyi 1-15, 2-30.
Gólya 1-11, 2-34.

2010. évi fogathajtó versenyek
Kisújszállás
Jászapáti
Rákócifalva
Jászboldogháza
Tápiószentmárton
/Kunszentmárton
Jászjákóhalma/Kenderes
Zagyvarékas
Kengyel
Szilvásvárad
Pécel/Kisújszállás
Jászágó/Rákócifalva
Abony
Tószeg
Törökszentmiklós

2010. 5. 4. 7:00 – 16:30
és 2010. 5. 19. 7:30 – 15:30
Árpád 23-67, 18-56.
Dobi 1-97, 2-16.
Kinizsi 13-45, 10-38.
Kilián 1-55, 2-48.
Jókai 1-13, 2-14.
Szabadság 79-83, 80-86.

2010. 5. 4. 7:00 – 16:30
és 5. 11. 7:30 – 16:00
Szabadság 85-147, 88-140.
Kinizsi 1-11, 2-8.
Mező 1-39, 2-36.
Wesselényi 1-33, 4-32.
Zrínyi 1-27, 2-16.

Programajánló
április 24.
május 1.
május 8.
május 15.
május 22.
		
május 29.
június 5.
június 13.
június 18–20.
június 26.
július 3.
július 10.
július 17.
július 31.

2010. 5. 4. 7:00 – 16:30
és 2010. 5. 18. 7:30 – 15:30
Vasvári 1-47, 2-34.
Huszár 7-13,18-22.
Szivárvány 1, 2, 3, 4, 1/a.
Fürst 50.
Szabadság 24, 31, 33.

Álmos 1-27.
Rákóczi 2-18, 1-15.

augusztus 1.
JÁSZFÉNYSZARU
augusztus 7.
Jászberény
		
/Tiszaföldvár
augusztus 20.
Kőtelek
augusztus 21.
Kunhegyes
augusztus 28.
Tápiószőlős
szeptember 4. Visznek
szeptember 11. Újszilvás
szeptember 19. Kisújszállás
szeptember 25. Kenderes
október 2.
Karcag
Bővebb információ a www.jaszkunlovas.
shp.hu és a www.fenyfogat.atw.hu weboldalakon.

2010. 4. 7. 7:30 – 15:30
Hangsugárzó 1-11, 2-8.
Televízió 1-13, 2-12.
Orion 1-17.
Biztonsági okokból ezúton
hívjuk fel szíves figyelmüket
arra, hogy ha a munkálatokat a
jelzett időpont előtt befejezzük,
a hálózatot előzetes értesítés
nélkül visszakapcsoljuk.
Megértésüket és türelmüket
köszönjük!
ELMŰ-ÉMÁSZ
Hálózati Szolgáltató Kft.
Gyöngyösi Régióközpont
Gyöngyös Gyár u. 7.
Gyöngyös, 2010. március 19.

Februári
anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK:
Balázs Emese Zselyke és Balázs Zille Lelle (Dobák Angelika), Bohori Ádám (Banya
Krisztina), Búzás Boglárka (Radics Beáta),
Matányi Hunor (Farkas Julianna).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Kónya Orsolya és Kiss István.
ELHUNYTAK:
Baranyi Gyula (62 é.), Basa Sándor (73
é.), Both Józsefné Kovács Ilona (99 é.),
Csúsz László (81 é.), Koczka Antalné Nagy
Irén (77 é.), Meleg Imre (79 é.), Mezei Rudolfné Szénási Judit (62 é.), Pál Bertalan
(59 é.), Pál Imre (84 é.), Pál Péterné Langó
Erzsébet (90 é.), Radics Tibor (44 é.).
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Tavaszi képek

Túrós-sajtos leveles pogácsa
Hozzávalók:
1 dl tej
1 csapott ek. cukor
3 dkg élesztő
25 dkg Rama
1 dl tejföl
2 tojás sárgája
1 tojás sárgája a kenéshez
1 ek. só
60 dkg liszt
25 dkg túró
10 dkg trappista sajt
Elkészítés:
A cukros tejben az élesztőt felfuttatjuk.
A tejfölben (ne legyen hideg) simára keverünk 2 tojás sárgáját és a sót.
Egy tálban a lisztet, a felfuttatott élesztőt, a
túrót, a tojásos tejfölt és a margarint jól öszszedolgozzuk.
Cipót formálunk belőle és 1/2 órát pihentetjük. A sajtot lereszeljük, a tésztát 1 cm
vastag téglalapra nyújtjuk és megszórjuk a
sajt 2/3-val, majd a hosszanti oldalán szorosan – rétesszerűen – feltekerjük.
Letakarjuk a rudat és ismét 1/2 órát pihentetjük. A tészta tekercsből két ujjnyi,
kb. 3 cm vastagságú egyetlen hosszú csíkot
nyújtunk, tetejét megkenjük a maradék tojássárgájával, megszórjuk a maradék sajttal, és pogácsa szaggatóval kiszúrjuk.
Előmelegített sütőben kb. 20 percig sütjük.
Langó Zsuzsi

Köszönjük!
A vadak etetésére biztosított takarmányt
ezúton köszönjük a fényszarusi gazdáknak. Tisztelettel:
a jászfényszarui vadászok

ELEKTRONIKAI
hulladékgyűjtési akciónapok
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
2010. április 6. (kedd)
8.00 – 18.00 óráig,
2010. április 7. (szerda)
8.00 – 18.00 óráig,
2010. április 8. (csütörtök)
8.00 – 18.00 óráig elektronikai hulladékgyűjtési akciót szervezünk.
A gyűjtés során minden olyan feleslegessé vált elektromos készülék (hűtőszekrény,
tv, vasaló, kávéfőző, elektromos tűzhely
stb.) díjtalanul elhelyezhető, amely bontatlan, tehát nincs szétszerelve. Elhelyezhető
használt akkumulátor és gumiabroncs is.
Gyűjtés helye:
Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
GAMESZ udvar, Városi Önkormányzat

Mi sem bizonyítja jobban, hogy itt a tavasz, mint a gólyák megérkezése városunkba, és bár a belvíz sok károkat okoz,
mégis hozott valami jót is. Jászfényszaru
határában, a belvizes területeken hattyúk
telepedtek le, ami nálunk ritka természeti
tüneménynek számít.
Egy helyi mezőgazdasági vállalkozónál
pedig sikerült a Húsvét egyik jelképét, a
bárányokat lefotóznom.
Kép és szöveg: Zsámboki Richárd

RENDŐRSÉGI HÍREK
Tisztelt Lakosság! 2010 évben is több feladat hárul a rendőrségre, annak érdekében,
hogy az emberek szubjektív biztonság érzete
javuljon. Ennek a célnak megvalósítása érdekében a Jászberényi Rendőrkapitányság,
ezen belül a Jászfényszarui Rendőrőrs is azt
tűzte ki célul, hogy a közterületi jelenlétet
növelni kell. Ennek eredményeként elvárás,
hogy a bűncselekmények száma csökkenjen.
Ennek a célnak elérése érdekében megvalósul az idei év elején is a közbiztonsági háló
elnevezésű országos rendőri program, ami
a településükön is érezteti majd hatását, a
rendőrőrs munkatársai, esetenként együttműködve más rendőri, illetve civil szervekkel, több időt töltenek el a közterületeken az
Önök biztonsága érdekében.
E feladat végrehajtása során a törvényt tisztelő állampolgárok türelmét kérem, biztos
vagyok abban, hogy tolerálni fogják az esetleges kellemetlenségeket annak érdekében,
hogy a település biztonságosabb legyen bűnügyi, és közlekedési szempontból.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az időjárás javulásának eredményeként a motorosok
már közlekednek az utakon. A jelenlétük
nagymértékben növeli a közlekedés veszélyeit, itt kérek elnézést azoktól, akik betartják a szabályokat a nagy teljesítményű motorjaikat vezetve.
Legyünk figyelemmel irányukban, és kérem
a motort vezetőket, hogy a kísértés ellenére
is tartsák be a szabályokat!
A másik megjelenő veszélyforrás az utak
minőségének romlása, elsősorban a 32-es
főút burkolata romlott az elmúlt hónapokban
jelentősen. A Közútkezelő Kht. tevékenysége eredményeként remélhető, hogy gyors, és
látványos javulás valósul meg ebben a kérdésben. Addig is rendkívül körültekintően
vezessük járműveinket, figyelve a sebesség
helyes megválasztására. Köszönöm figyelmüket!
Telefon: 06 57/422-138, 06 70/330-7626,
107, 112.
Terenyi Imre, r. hadnagy

LOMTALANÍTÁSI AKCIÓNAPOK!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
2010. április 12-én (hétfőn) és április 14én (szerdán), tehát szemétszállítási járatnapokon lomtalanítási napokat tartunk a településen.
A szállítási napon a szállítással érintett településrészen a gyűjtőedényzet mellett kihelyezett lomokat: régi bútorok (ágy, ágybetét, szekrény, fotel, stb.) ruhanemű, apróbb
használati tárgyak (edények, háztartási eszközök) szállítja el a hulladékgyűjtést végző
AVE Hevesi Városfenntartó Kft.

Nem kerül elszállításra: gumiabroncs, azbesztet tartalmazó anyagok (cementcsövek,
palacserép), veszélyes anyagokat tartalmazó eszközök (akkumulátorok, elemek, olajszármazékok), építési törmelék (üvegtábla,
cserép, beton, tégla, stb.), vashulladék és
elektronikai hulladék. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a lomtalanításra szánt apróbb tárgyakat zsákban, illetve dobozban a
gyűjtőedényzet mellé szíveskedjen kirakni
a szállítási napon reggel 6 óráig.
Városi Önkormányzat, Jászfényszaru
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Osonó Színházműhely
Thaiföldi vendégszereplés, budapesti,
szolnoki, és jászberényi föllépés után a
Színjátszók Baráti Köre Egyesület, és a
Fényszaruiak Baráti Egyesülete szervezésében 2010. április 15-én este 1800, illetve 2000 órai kezdettel előadásokat tart
a Petőfi Sándor Művelődési Házban a
Sepsiszentgyörgyi OSONÓ Színházműhely. Bemutatott darabjuk címe: Részletek a bolyongás meséiből.
A 16 éves Osonó Színházműhely, Keleti István színészpedagógustól átvett,
a színház csak ürügy gondolatiságra
felépített kísérletek sorának otthona. A
társulata ma a Mikes Kelemen Főgimnázium, a Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatanszékének, valamint a Művészeti Népiskola színészosztályának diákjaiból áll.
A 2007 februárjában bemutatott Részletek a bolyongás meséiből c. előadásunk egy féléves kísérlet eredményeként
született. Kísérletünk tárgya: a színházi
szertartás és jelen idő, a láthatatlan láthatóvá tevése. Képek és hangulatok. Ál-

mok. Mozaikok. A színházi szertartásban
megmutatott önmagunk. Minden, ami
bennünk van. Az előadás egy olyan vizuális gondolat megteremtése, amelyben
vágyaink, álmaink, félelmeink és szorongásaink jelennek meg a színházműhelyünkre jellemző teátrális nyelvben.
A történetiséget teljesen megszüntetve
részleteket, víziókat mutat meg a bennünk megszülető, sokszor még önmagunk elől is elrejtett érzésvilágról. Ezekből áll össze a „mese”. Bolyongunk az
életben. Bolyongunk önmagunkban. Bolyongunk... és közben nem marad más,
mint egy korty bort meginni közösen a
nézővel, együtt keresni a befelé figyelés,
a megtisztulás lehetőségeit és a Csend
hangjait.
Az előadásokra jegyek korlátozott
számban – mivel egy-egy előadást csak
mintegy 50-55 fő tekinthet meg – a közönség-szervezőknél (Lukács Pál, Görbe
Jánosné Amálka, Hangosiné Réz Mária)
1000,-Ft-ért vásárolhatók.
Tanczikó Attila

III. Lumina Cornu Történelmi Emléknap
2010. március 13-án, szombaton került
sor városunk hagyományőrző klubjának,
a Lumina Cornu Ifjúsági Szerepjáték és
Történelmi Hagyományőrző Klub történelmi emléknapjára a Petőfi Művelődési
Ház klubtermében.
Az esemény célja a Klub nevének értelmében a történelmi emlékeink ápolása, megőrzése. Emellett olyan információk, érdekességek átadása, melyek
kimaradnak az átlagemberek tanulmányaiból. Ennek érdekében a magyar
történelem valamely sarkalatos eseményének időpontjához igazítva, minden

évben sor kerül az emléknap megrendezésére.
Idén 1848/49 emlékét ápolva a Jászság részvételéről a szabadságharcban,
valamint a jász huszári viseletről, ill. a
Jász-Kun Kerület címereinek változásáról tartott érdekes előadást Babucs Zoltán jászsági származású hadtörténész. Az
előadás végén bárki szabadon kérdezhetett a témával kapcsolatban.
A napot, melyen idén az ifjabb generáció is szép számmal megjelent, a 80
huszár című történelmi film megnézése
zárta. A Klub jövőre is sok szeretettel vár
minden érdeklődőt rendezvényére.

Sporthírek
Megkezdődött a tavaszi idény labdarúgóink számára. A kitűzött célunk a bennmaradás kiharcolása.
Némileg könnyíti helyzetünket, hogy a
negyedik fordulóig hazai pályán fogadhatjuk ellenfeleinket.
Lapzártáig három fordulón vagyunk túl,
a maximális 9 pontból 6-ot be is gyűjtöttünk! Mindössze a dobogóra pályázó
Nagyiván tudott három ponttal távozni
otthonunkból.
Eredmények: JVSE – Mezőtúr 3-1
Gól: Horváth D., Lukács M., Ecker T.
Ifi: 0–3

JVSE – Nagyiván 0–1
ifi: 2–1 G: Jáger P. (2)
JVSE – Jászapáti 1–0 Gól: Szilágyi G.
ifi: 0–1
Kézilabdás lányaink is megkezdték a
bajnoki küzdelmeket. Sajnos az első fordulóban a két feljutásra aspiráló csapattal
találkoztak, ahol papírforma eredmények
születtek:
Szolnoki KC – JVSE 18–13
JVSE – Törökszentmiklósi KE 10–25
Vitányi Szabolcs

Köszönetnyilvánítás,
emlékezés
Hálás szívvel mondok köszönetet
mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek,
akik feleségem

KURUCZ SÁNDORNÉ
Vas Margit
temetésén, gyászmiséjén megjelentek,
fájdalmamban osztoztak.
Külön köszönetem fejezem ki
Dr. Palencsár Csaba háziorvosnak
éveken át tartó áldozatos munkájáért.
Szerető Férje
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

RAJOS TIBOR
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, fájdalmunkban
részvétnyilvánításaikkal osztozni próbáltak.
A Gyermekei

„Örökre elmentél, már hiába várunk,
végső otthonodban nyugalmat kívánunk.”

Fájó szívvel emlékezünk

Johancsik Nándor
halálának 2. évfordulójára,
a jó testvérre és keresztapára.

Dózsa György
halálának 2. évfordulójárta emlékezünk.
„Emléked szívünkben örökké élni fog.”

Szerető családod

Várjuk Önt is!
Író-olvasó találkozó Kertész Ákossal
A Városi Könyvtár és az Iskolai és Gyermekkönyvtár, valamint a Fényszaruiak Baráti
Egyesülete szeretettel meghív minden irodalmat
szerető érdeklődőt 2010. április 8-án (csütörtökön) délután 5 órakor a Petőfi Művelődési Ház
földszinti klubtermében a Költészet Napja tiszteletére tartandó író-olvasó találkozóra.
Vendégünk Kertész Ákos (sz.: 1932) Kossuth- és háromszoros József Attila-díjas író,
filmdramaturg lesz. 1950-ben érettségizett Budapesten. Polgári származása miatt nem vették
föl az egyetemre, ezért 12 évig autókarosszéria
lakatosként dolgozott. 1961-ben az Írószövetség
és a Művelődési Minisztérium állami ösztöndíjával egyetemre küldték. 1966 és 1992 között
a MAFILM-nél dramaturgként tevékenykedett.
1994-1997-ig az Élet és Irodalom szerkesztője
és főmunkatársa volt. Néhány műve: Sikátor
(1965), Makra (1971), Zakariás (1990), Tündérmesék (1999), Még a kapanyél is elsülhet
(2001), A Nap utcai fiúk (2006). Kertész Ákos
a találkozó első részében a Költészet Napja alkalmából József Attila és más magyar költök
verseit mondja el, ezt követően pedig műveiről
beszélget az est résztvevőivel. Lehetőség nyílik
a könyvei dedikálására is.
Tóth Tibor
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Ingyenes szemvizsgálat

Tüzelő és építőanyag
áruházak

a FEDÓ OPTIKÁBAN!
szemüvegkészítés esetén
Jászfényszaru,
Fürst Sándor u. 10.
Tel.: 30/2933-834
Szemvizsgálat minden pénteken
14.00 órától (bejelentkezés alapján)

Rendel: Dr. SISKA IRÉN
szemész szakorvos

Akciónk: Ahány éves,

annyi % kedvezmény
vékonyított lencse rendelése esetén!

• Szemüvegkeretek –20%, –30% kedv.
• Szemüveglencsék –20% – 30% kedv.
• Multifokális lencsék
(távoli-munka-olvasó egyben) –20% kedv.
További ajánlatunk: • Tokok, kiegészítők,
kontakt lencsék, kontakt ápolók, kész olvasók
Nézzen be hozzánk,
hogy jobban lásson!
Nyitva tartás: H-P.: 9-16.30 óráig

Tavasznyitó akció!
Készbeton:
C8-24 KK

11440,-/m

3

OSB lapok:
6mm
8mm
10mm
12mm
15mm

2100.-/ tbl
2600.-/ tbl
3000.-/ tbl
3500.-/ tbl
4300.-/ tbl

Minőségi gipszkarton (Rigipsz):
sima 9,5-es
sima 12.5-es

990.-/ tbl
1090.-/ tbl

impregnált
tűzálló

1700.-/ tbl
1400.-/ tbl

Gipszkarton tartozékelemek
is kaphatók.
Cserepek:
Tondach Dakovói
Hódfarkú
77.-/ db
Bramac Natura
175.-/ db
Creaton Balance
196.-/ db
Mediterrán Standard 171.-/ db

JÁSZBERÉNY, Nagykátai út 1. T.: 57/415-242, 57/415-006
JÁSZAPÁTI, István király út 49. T./fax: 57/441-003, 57/440-356
JÁSZLADÁNY, Kossuth L. u. 8. T.: 57/454-007
E-mail: tebatuzep@pr.hu

Tájékoztatás
Tisztelt Jászfényszarui Lakosok!
Tájékoztatom Önöket,
hogy szombati napokon 10-12 óráig,
előzetes egyeztetés alapján

ügyfélfogadást tartok
Tel.: 06-20/544-52-06
Jászfényszaru Fürst S. u. 12. szám alatt
Dr. Tóth Zoltán
ügyvéd

Szerkesztőségi fogadóórák
Hétfőn: 14 – 17 óráig
Pénteken: 9 – 12 óráig
Cím: Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.
Tel.: 06-30/233-6954

Sövénytuja, Smaragd tuja,
fenyők és más örökzöldek eladók!
Jászfényszaru, Kossuth L. út 77.
Tel.: 06-30-219-93-85, Karizsné
Mi újság Fényszarun?
Jászfényszaru város lapja
Kiadja:
Jászfényszaru város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság elnöke:
Bordásné Kovács Katalin
Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné
Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta
Lapzárta minden hónap második hétfője
A szerkesztőség címe:
Városi Könyvtár 5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.
Tel./fax: 57/422-265 Mobil: 06-30/233-6954
E-mail: konyvtar.fenyszaru@gmail.com
http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html
Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990.
ISSN 1417-894X
Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft.
Nyomda: Signal-Print Kft. Jászberény
Tel.: 57/500-960

Családi házak, melléképületek, kerítések tervezése,
adótanácsadás, adóbevallások készítése.

Kontroll-Diagnosztika KFT.
Telefon: 30/432-1616

Rendezvények a művelődési házban – ÁPRILIS
3-án Húsvéti disco
8-án 11.00 Játsszunk pantomimet
8-án 17.00 Író-olvasó találkozó
Kertész Ákos
13-án 17.00 Előadás Erkel Ferencről,
Vendégek: Dr. Tátrai Zsuzsanna
		
Fülöp Attila
15-én Az OSONÓ színpad bemutatója

17-én Retro disco, vendég: Zoltán Erika
22-én Ifjúsági hangverseny
Radványi – Balogh – Borzsák Trió
23-án Művészeti Iskola
évzáró ünnepsége és kiállítása
30-án 16.00 A BLNFT FOTO
kiállításának megnyitója
30-án 17.00 Tálentumok találkozója

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Orvosi ügyelet: 06-37/341-040
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Tűzoltóparancsnok (Jászfényszaru): 06-30/974-5690
Rendőrség (Jászberény): 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru): 422-138, mobil: 06-70/330-7626
TIGÁZ: hibabejelentés 06-28/430-488
Falugazdász: 06-30/392-2602
Vízmű: hibabejelentés munkaidőben 57/422-631, munkaidőn túl 06-30/275-3350
Szennyvíz-ügyelet: 423-938 (munkaidőben) és 06-30/429-4195
ÉMÁSZ: hibabejelentés 06-40/28-28-28
Kleopátra Patika: Szabadság út 40. Telefon: 424-046 vagy 06-30/244-1456
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RÉGI IDŐK TANÚI

Beszélgetés a Koczka házaspárral a helyi húsvéti szokásokról
Bajcsy-Zsilinszky úti lakásukon kerestem
meg Koczka Pali bácsit és Boros Erzsi
nénit, hogy beszélgessünk, arról, hogyan
készültek régen a húsvétra és milyen szokások voltak településünkön. 67 éve élnek
házasságban „jóban-rosszban”, de midig
szeretetben.

Koczka Pál és felesége

A családfő saját földjükön és néhány
hold bérleményen gazdálkodott, valamint
haszonállatokat (sertés, szarvasmarha) tartottak. Pali bácsi nem könnyű döntés után,
de 1959-ben alapító tagja lett a Lehelkürt
Mezőgazdasági Termelőszövetkezetnek.
Elvégezte a 7-8. osztályt, sőt a helyben
szervezett két éves kertészeti szakiskolát
is. A paraszti gazdaságban szerzett tapasztalatait a tsz agronómusa, Hidas György
nap, mint nap igényelte. A tsz gazdaságvezetőségének több, mint húsz éven át tagja
volt. 1978-ban nyugdíjas lett, de nyolc évet
még ezt követően is dolgozott. Sok szép
élménye van erről a korszakról. Három
alkalommal járt jutalomból a Szovjetunióban, ebből egyszer repülővel. Erzsi néni
a saját gazdaságban, az otthoni állattartásban, szükség esetén a szövetkezetben
a tsz tag családtagjaként dolgozott. Gábor
fiukat taníttatták, aki agrármérnöki és növényvédő szakmérnöki diplomát szerzett.
Két unokájuk közül Kati a helyi általános
iskola magyar szakos tanára, Barna a pécsi
egyetem informatikusa. Az iker dédunokák
már 11 évesek.
Erzsike nénit kérdezem: leány korában,
hogyan készült a Boros család a húsvétra?
Emlékszem, édesanyám nagyobb lányként bevont a húsvéti előkészületi munkákba. A lakásban nagytakarítást végeztünk,
függönyt mostunk, ablakot pucoltunk, az
ágyneműt is kiszellőztettük. A szoba még
akkor sok helyen földes volt, amit mázolással takarítottunk. Körülmeszeltük az
épületeket, a virágos kertet is rendbe tettük.
Apám a fiútestvéreimmel a gazdasági udvart rendezte, a téli trágyát kivitték a földekre. A nagyhét második felében már a
főzés, sütés volt a fő teendő.

Húsvét előtti böjtnapokon illetve az ünnepen milyen ételek kerültek az asztalra?
A nagyböjt hamvazószerdával kezdődik
és Jézus feltámadásáig tart. Voltak olyan
családok, akik ez idő alatt teljes böjtöt tartottak, semmilyen zsírfélét és húsfélét nem
fogyasztottak. A mi családunkban a nagyböjt szerdai és pénteki napjain az ételek
zsír és hús nélkül készültek. A többi napokon hagyományosan étkeztünk. A húsvét
előtti nagyhét szerdáján és péntekjén nem
reggeliztünk, délben fehér bableves és mákos tészta került az asztalra. Nagyhéten a
reggeli és vacsora általában tejtermék, főtt
tojás, főtt krumpli, hajában sült krumpli,
olajos káposzta, fokhagymával bedörzsölt
pirítós kenyér, lekváros kenyér, mézes kenyér, kenyérsütés esetén tejfeles lángos,
vakaró, görhe volt. Délben krumplilevest,
köménymagos levest, tarhonyalevest, lebbencslevest, reszelt tésztalevest, tejbekásalevest, másodikként pedig különböző főtt és
sült tésztákat, főzelékeket fogyasztottunk.

Húsvét napján tyúkhúsleves csigatésztával,
a főtt húshoz dinsztelt káposzta, sült hús
vagy pörkölt volt az étek.
Emlékszik arra hogyan várták a locsolkodókat?
Szombaton már a tojásokat is megfestettük, ha lehetett kapni, akkor tasakos
piros festéket használtunk, ha nem, úgy a
vöröshagyma száraz héja színezte meg a
tojásokat. Kis szalonna darabbal átdörzsöltük, hogy szép fénye legyen. A locsolkodó
festett tojást és a rokongyerek néhány fillért
kapott. A vendégeket kocsonyával, tányérra
rakott félbevágott főtt tojással, felszeletelt
sonkával, kaláccsal és házi borral vártuk. A
legény virágot is kapott a kabát gallérjának
gomblyukába, ha volt kinyílt virág (ibolya,
jácint, nárcisz) a kertben. Az én gyerekkoromban locsoló verset ritkán mondtak, a
fiam gyerekkorában ez már általánosabb
volt. A húsvét utáni kedden a lányok, aszszonyok locsolkodhattak. Volt példa arra,
hogy egy-egy kiszemelt legényt – ha gya-

Az 1938-ban készült kép első sorában balról jobbra haladva: Rusai Vendel, Kiss Imre,
Nagy Károly, Molnár Sándor, Szabó János, Boros Pál, Kovács Sándor. A második sorban
Földvári Vencel, Barna Sándor, Kurunczi Miklós, Karizs Pál, Dobák Pál, Árus Sándor látható.

Általános szokás volt, hogy a disznóvágáskor felfüstölt sonkát és körmöt meghagyták húsvétra. A sonka főzőlevébe
tettük a tojást, mert így ízletesebb lett. A
sonkalét később bableveshez felhasználtuk.
A kocsonyának való csülköt, körmöt, bőrét
előbb kiáztattuk a sótól. Több vízben megmostuk megkapartuk. Öt-hat órán keresztül
kis tűzön főztük, így maradt tiszta átlátszó
a leve. A kocsonyának csak nagyszombat
estére volt szabad elkészülni, a feltámadási körmenetről hazatérve kóstoltuk meg.
Diós és mákos kalácsot, vajastésztából dió
töltelékkel pozsonyi kiflit is sütött anyám.

log, vagy lovas kocsival elment a ház előtt
– vödörből vízzel öntötték le a leányok.
Pali bácsi hogyan gondol vissza a húsvéti
ünnepekre?
Kicsit másként, mint a feleségem. 10
évesen meghalt az anyám, árva fiú lettem.
Öten voltunk testvérek, ők idősebbek voltak, már elkerültek a háztól, önálló életet
éltek. Hiányzott a szerető anyai gondoskodás, a család összefogása. Gyerekként
a közeli rokonokhoz én is jártam locsolkodni, szagos vagy szappanos vízzel. Igazi kölni nem volt, vagy nem tudtuk azt
(Folytatás a 17. oldalon.)
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(Folytatás a 16. oldalról.)
megfizetni. A legények csapatban jártak
a lányokat locsolni, előfordult, hogy a
kút vizével öntözték a lányokat. Nekem
legényemberként közbe szólt a háború.
1940-ben behívtak katonának.
1943-ban ideiglenes szabadságra hazaengedtek, ekkor volt az esküvőnk. Majd
visszakerültem a frontra.
1945. május 2-án amerikai fogságba estem, 1946. április 4-én jöttem haza. Hat
évig voltam távol szülőhelyemtől, a családtól.
Erzsi nénitől kérdezem, mi maradt meg
mára, mit tartottak meg a régi szokásokból?
Természetesen, amit láttam, tapasztaltam
a szőlői háznál, amire édesanyám megtanított, azt én is igyekeztem megtartani, alkalmazni, amikor önálló életet kezdtünk.
Az idő múlásával, a korunkhoz, erőnkhöz
kell igazítani mindennapjainkat. Nem panaszkodhatunk, túl a kilencvenen és közel
a kilencvenhez még nem szorulunk mások
rendszeres segítségére. Közösen meg tudjuk oldani feladatainkat.
A böjtöt ma már nem csak farsang után,
az egészségi állapotom miatt előtte is figyelembe kell vennem. Kocsonyát most is
főzök néhány tányérral és bolti sonka is
kerül az asztalra.
Ma délelőtt törtük a diót, kalácsot vagy
pozsonyi kiflit sütök. Várjuk, és öröm számunkra, ha Dávid és Máté dédunokáink
eljönnek hozzánk. A locsolkodásért már
csoki tojást és papírpénzt kapnak.
Nem panaszkodhatunk, mindenünk
megvan, megélhetésünk biztosított, a szűkebb család gyakran ránk nyitja az ajtót és
telefonon is szót váltunk.
A fényképes dobozból előkerül egy 1943ban készült fénykép, amely közvetlen az
esküvő előtt, a jegygyűrű vásárlásakor
készült. Egy másik kép pedig kapcsolódik
a húsvéthoz, jegyzi meg Pali bácsi. Szép
szokás volt, hogy minden évben összeállt a
legényekből egy csapat, akik a nagypénteki
reggeli misétől a templomban „jézus sírjánál” kivont karddal álltak őrséget a nagyszombati feltámadásig. A lányiskola egyik
osztálytermében volt a pihenő és onnan
óránként váltották a díszőrséget. A feltámadási körmeneten valamennyi kardos legény
részt vett.
A kép az 1938-as kardos legényeket örökítette meg, vezetőjük Rusai Vendel volt.
Sógorom, a feleségem bátyja, Boros Pál is
látható rajta.
Az olvasók nevében kívánom, hogy nem
rosszabb egészségben, mint jelenleg, közeledve a kőlakodalom (67,5 év) időpontjához, három év múlva pedig családi körben
ünnepeljék meg kegyelmi lakodalmukat
(70 év).
Tóth Tibor

17

Április népszokások
Egyházi név: Szent György hava
Régi magyar név: Szelek hava
Április 1. Bolondok napja
Április bolondja a népszokás szerint az,
akit április elsején rászednek, a bolondját
járatják vele. A rászedett személy az április
bolondja. Több országban elterjedt szokás.
Eredete nem tisztázott. Talán a bolondos
áprilisi időjárásból ered. Egyik magyarázata szerint kelta népszokás volt, hogy
április kezdetén vidám, bohókás tavaszi
ünnepeket ültek. Más magyarázat szerint
IX. Károly francia király egyik rendeletéből ered. 1564-ben az új esztendőt április
1-jéről január 1-jére tétette. Az akkor szokásban lévő újévi ajándékozás megmaradt,
de a rendelet után április elsején már csak
bolondos ajándékot adtak egymásnak az
emberek.
Április 24. Sárkányölő Szent György
napja
Sárkányölő Szent György ünnepe, aki
évszázadokon át a lovagok, fegyverkovácsok, lovas katonák, vándorlegények,
s utóbb a cserkészek patrónusa. Az igazi
tavasz kezdetét a néphagyomány e naptól
számítja. Ez még az állatok kihajtásának
első napja, a rontásra, varázslásra alkalmas nap (pl. földbe ásott kincsek keresése
stb.), és a rontás elleni védekezés napja. Ha
ezen a napon megszólalnak a békák, korai
nyarat jósolnak.
Április 25. Márk napja
Az ekkor szokásos búzaszentelés úgy
zajlott le, hogy a pap és a hívek, gyerekek
kimentek a határba a legközelebbi búzatáblához és megszentelték azt, hogy bő termés
legyen, s megóvják a természeti csapástól.
A búzából vittek haza egy-egy szálat, s azt
az imakönyvben tartották.

Nagyhét és Húsvét
A Húsvétot megelőző hetet nevezzük
Nagyhétnek. Az asszonyok ilyenkor szorgalmasan takarítanak, mosnak, elvégzik a
húsvéti nagytakarítást.
Nagycsütörtökön a harangok reggel 9
órakor némulnak el s csak nagyszombaton
szólalnak meg újra reggel 9 órakor. A harangszót ez idő közben kereplővel helyet-

tesítik. Ezen a napon állítják fel a templomban Krisztus koporsóját, melyet a „kardos
legények” őriznek két óránként váltva egymást. Oldalukon kard volt, kalapjukhoz a
lányok tűztek virágot.
Nagypénteken Délig szigorúan böjtöltek,
semmit sem ettek, kivéve a gyerekeket és a
betegeket. Az ebéd hagyományosan fehérbab leves és mákos tészta volt. Szokás volt
a kora hajnali mosakodás, hogy rühesek ne
legyenek, ebből a célból úsztatták meg az
állatokat is. A házat kívülről kolomppal körüljárták, hogy elűzzék a férgeket.
Nagyszombat a nagyhét utolsó napja,
ekkor szólal meg újra a harang. Ezen a napon elégettek egy előző évi szőlővesszőt,
a templomban megszentelték a megmaradt
csonkot, melyet hazavittek és a szőlőtábla végébe szúrtak, hogy megóvják azt a
jégkártól. Délután tartották a körmenetet,
melyen a falu apraja nagyja részt vett. A
szülők, ha tehették, új ruhába öltöztették
gyermekeiket. A húsvéti körmenet az utcán a templom körül zajlott le, ma már a
templom falain belül gyakorolják ezt a
szertartást.
A Húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. Ekkor ér véget a negyven
napig tartó nagyböjt, s ünneplik Krisztus
feltámadását. Az asszonyok kora hajnalban
kimentek a temetőbe Jézus sírját „keresni”.
Valójában csak imádkoztak.
Szokás volt Húsvét reggelén ételeket
szenteltetni (sonkát, sót) vagy más tárgyakat (gyertya, víz, szőlővenyige).
Locsolkodni Húsvét hétfőn jártak a legények. Régen friss kútvízzel, egész vödörrel
öntötték le a lányokat. A locsolkodók piros
tojást kaptak, amiket már vasárnap megfestettek hagymahéjjal, vagy piros krepppapírral. A lányok is jártak locsolkodni
másnap. Ezek a hagyományok ma már nem
élnek.
A mai locsolkodók kölnivel, legfeljebb
egy bögre vízzel locsolkodnak. Cserébe
nemcsak piros tojást, hanem csokoládétojást, pénzt és süteményt kapnak.
Zsámboki Richárd
Forrás: Sugár Judit – Ünnepi szokások Jászfényszarun. Honismereti dolgozat 1984., Internet

Kedves Gyerekek!

A tavalyihoz hasonlóan idén is húsvéti kézműves foglalkozásra várunk titeket
a Városi Könyvtárban 2010. április 1-jén, (csütörtökön) 14- 16 óra között. Könyvtárosok
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építész szemmel

A biomassza hasznosítása
A biomassza, biológiai
eredetű anyagok széles
csoportja, amely élő és elhalt növények, állatok, stb.
testtömegéből származik.
Elsődlegesnek a növényi
eredetű biomasszát, másodlagosnak az
állati eredetűt és harmadlagosnak az ipar
által már átalakított melléktermékeket nevezzük.
A biomassza felhasználásának jelentősége abban mutatkozik meg, hogy fosszilis
energiahordozók válthatók ki velük, így
megvalósítható a fenntartható energiafelhasználás. Mivel ezek a biomasszák megfelelő kezelés esetén megújuló energiaforrások, vagyis rövid életciklusban, általában
1 éven belül, újból megtermelhetők, használatuk esetén pedig bányászott energiahordozók takaríthatók meg (pl.: kőszén,
földgáz, kőolaj).
Biomassza energiaforrások:
– növényi eredetű: hagyományos mezőgazdasági termények melléktermékei, hulladékai (szalma, kukoricaszár/csutka, stb.),
energetikai célra termesztett növények
(repce, cukorrépa, különböző fafajok),
– állati eredetű biomassza, ami lehet elsődleges (zsírok, fehérjék, szénhidrátok),
illetve másodlagos (állattartás melléktermékei),
– vegyes eredetű, ahol az állati és növényi biomasszák keverten találhatók (trágya,
kommunális hulladék stb.)
A biomassza megújulása a fotoszintézisnek köszönhető, az energia tárolása azáltal
valósul meg, hogy a fotoszintézis során a
növényekben létrejövő szerves anyagokban
kémiai energia formájában raktározódik el
a napfény energiája. Energetikai hasznosítást úgy lehet megvalósítani, hogy közben
nem növeljük a légkör széndioxid mennyiségét. A biomassza nagyban elősegíti az ás-

ványkincsek megőrzését, illetve jelentősen
kisebb a káros anyag emisszió (CO2, CO,
SO2, CxHx) a fosszilis energiahordozókhoz
képest. Az élelmiszer-túltermelés következtében felszabaduló földterületek reális
alapot adnak a racionális hasznosításnak,
és kedvező hatással van a vidékfejlesztésre,
a munkahelyteremtésre.
A biomassza energiaforrásként hasznosítható. Közvetlenül: tüzeléssel, előkészítés
nélkül, vagy előkészítés után hő- és villamos energia termelésére. Levegő kizárásával erjesztve hő- és áram termelésére lehetőséget nyújtó biogáz gyártására, levegő
jelenlétében erjesztve utazáshoz és a szállításra szolgáló járművek üzemanyagának
előállítására.
Hazánkban az agrárgazdasági melléktermékek közvetlen és másodlagos tüzelőanyagként történő felhasználása hőtermelésre a legelterjedtebb. A szalmaféléket
közvetlen tüzeléssel használati vagy fűtési
célú meleg víz előállítására használják. Felhasználásuk főként bálázva vagy a szalma
brikettálásával, pellettálásával történik.
Magyarországnak igen jó természeti
adottságai vannak a megújuló energiaforrásokon belül a biomassza energetikai célú
hasznosításához. Szakértők szerint robbanásszerű fejlődés várható a hazai energiaültetvények hasznosításának ágazatában.
Annál is inkább, mert az elkövetkező években körülbelül egymillió hektárnyi szántóterület fog kikerülni a mezőgazdasági
művelésből. Ezek jellemzően gyenge termőképességű területek, amelyek kiválóan
megfelelnek az ilyen helyeken is életképes,
szívós fajtákból álló energiaültetvények létesítésére.
Következő számunkban a geotermikus
energiáról olvashatnak.
Berze Éva
okleveles építészmérnök

Jászsági kiadványokat gyűjtők figyelmébe!
A Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány
június hónapban megjelenteti a Jászsági
Füzetek 46. köteteként Kókai Magdolna:
„Ágy lábában van a másik…” Születés körüli szokások és hiedelmek a Jászságban
című kiadványát.
A B/5-ös formátumban, színes matt keménytáblás borítóval, színes és fekete-fehér fotókkal, ábrákkal, térképekkel kb. 100
oldalas könyvet 1800 Ft-ért április 15-ig
lehet előfizetni Görbe Jánosné Amálkánál és Lukács Pálnál.
A szerző – a Jász Múzeum muzeológusa
– többek között sokoldalúan ábrázolja a
bába tevékenységét, bemutatja a szülés levezetését, az újszülött és a gyermekágyas

asszony gondozásában való közreműködést, a keresztelő és az avatás során rá
háruló tennivalókat, valamint az alakjához
fűződő képzeteket is.
Megvizsgálja a népességszaporulat társadalmi-gazdasági mozgatórúgóit. Részletesen foglalkozik a népességszabályozás
pozitív és negatív formáival. Bemutatja a
helyi közösség magatartását az erkölcsi
szabályokat áthágó nőkkel szemben.
A könyv legnagyobb jelentősége, hogy a
szerző a Jászságot is beemelte azon tájak
sorába, amelynek születési szakmonográfiája már elkészült.
Tóth Tibor

Számadás népzenéből
Március 6-án, szombaton ismét megtelt a
művelődési ház óvodásokkal, kisiskolásokkal és felső tagozatos tanulókkal a Filharmónia Hangversenysorozat második koncertjén. Nem volt könnyű feladata tehát a
miskolci Számadó zenekarnak, ha minden
korosztálynak meg akart felelni.
Az előadók kapcsolatot teremtettek a
gyerekekkel, együtt énekeltük az ismert
népdalokat, és megtanítottak bennünket
egy korábban nem ismert dalra is. Előadás
közben régi népi hangszereket mutattak
be, és velük kapcsolatban kérdéseket tettek
fel. Megismerhettük a hegedűt, a brácsát,
a harmonikát, a klarinétot, a trombitát, a
kecskebőrből készült dudát, a szaxofont és
egy érdekes, picike hangszert, a kobozt. A
koboz egy nagyon régi hangszer, már 400
évvel ezelőtt is használták. Mátyás király
idejében kedvelték leginkább.
Nemcsak muzsikát hoztak a magyar
nyelvjárásterület különböző vidékeiről, hanem – egy táncospár segítségével – a táncot
és a honos népviseletet is bemutatták. Láthattunk például alföldi oláhost, székelyföldi tánczenét, széki csárdást.
A zenekar kiállta a próbát. Az óvodások
és az iskolások egyaránt élvezték az előadást.
Horváth Fanni 7. b
Urbán Petra 7. c

Neves vendégek várják Önt

az Erkel estre!

A Fényszaruiak
Baráti Egyesülete
a Városi Könyvtárral és az Iskolai
és Gyermekkönyvtárral közösen Erkel Ferenc (Gyula,
1910 – Budapest
1893) zeneszerző,
karmester és zongoraművész születésének 200. évfordulója, az Erkel emlékév
alkalmából az év folyamán több programot
szervez.
Elsőként előadás keretében a Himnusz
zeneszerzőjére, a Bánk bán opera alkotójára, az 1884-ben megnyíló operaház első
főzeneigazgatójára emlékezünk. Szeretettel várjuk a zenebarátokat, az Erkel iránt
érdeklődőket 2010. április 13-án (kedden) 17 órakor a Petőfi Művelődési Ház
földszinti termében tartandó rendezvényünkre.
Vendégeink lesznek Dr. Tátrai Zsuzsanna
néprajzkutató és Fülöp Attila a Magyar Állami Operaház magánénekese, az operaház
nyugalmazott főtitkára. A két előadó a kép
és a zene segítségével az érdeklődő hallgatósággal Erkel Ferenc életét és munkásságát ismerteti meg.
Tóth Tibor
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„Elmúlott a rövid farsang...”

Méhecskék (2. c osztály)
„...de mi azt nem bánjuk…”
– hangzik az egyik ide vonatkozó
népdalban, s mi sem bánjuk különösebben, mert nagyot mulattunk a gyerekek által várva-várt
napon, február 13-án, amikor az
alsó tagozat 2010-es farsangi báljára sort kerítettünk.
A gyerekek már napokkal, sőt
hetekkel előbb „maskarában”
gondolkodtak, sutyorogtak, várták az ihletet: ki minek öltözzön az idén. A lecke azonban
elsősorban a kreativitásból soha
ki nem fogyó szülőknek volt a
feladata, ám most is kiválóan
vizsgáztak; számtalan ötletes,
házilag készített egyedi jelmezt
vonultatott fel szinte minden
osztály.
Természetesen a szülők segítsége nélkül egyébként sem boldogultunk volna, hisz a rendezvény hosszú óráiban is derekasan
állták a sarat. Ezúton szeretnénk
megköszönni a DÖK, a szülők és

Egyéni jelmezek nyertesei

a felajánló cégek, vállalkozások
támogatását és segítségét.
A bál bevételét a Kisiskola udvarának szépítésére és további
rendezvényeink szervezésére, lebonyolítására fogjuk felhasználni.

Integrálunk
Az iskolai integráció nem pusztán a legkülönfélébb helyzetű
tanulók együttnevelését célozza.
Az együttnevelés egyrészt garantálja, hogy a legszegényebbek se
kapjanak a helyben elérhetőnél
gyengébb oktatást, de ez az eredményes oktatás feltételeit önmagában még nem teremti meg. Ehhez az is kell, hogy az integráló
iskolák a leghatékonyabb pedagógiai fogásokat alkalmazzák, és
folyamatos módszertani segítséget kapjanak.
Iskolánk pedagógusai is több
ilyen továbbképzésen vettek már
részt a tanév során:

Angyalok és lovagok
– február 4-5. Tóthné Eszes
Éva csapatépítő tréningje, IPR
praktikák
– március 13. Kiss János előadása „Az agressziókezelés lehetőségeiről”
– június 2. Hospitálás a hejőkeresztúri integrációs bázisiskolában
– június 7-9. A differenciált tanulásszervezés lehetőségeiről.

Bár az idei tanév szokatlan és
fárasztó rendje- a szombati napokkal – a gyerekekhez hasonlóan bennünket is jobban kimerítenek, bízunk benne, hogy a fenti
alkalmak megérik a fáradságot, s
pedagógiai, konfliktuskezelési és
csapatmódszertani épülésünkre
szolgál majd.
Szöveg: Sz. Anita, kép: F. Izabella

Gyûjtõk és gyûjtemények – VIII. Dendrobium loddigesii
A fotón látható, kis termetű,
csoportosan fejlődő orchidea a
kedvenceim egyike. Szárszerű,
fél-lombhullató, lecsüngő álgumói legfeljebb 20 centiméter
hosszúak. Az apró levelek részben lehullóak. A „pihentetett” álgumók felső részén egy-két mutatós, narancssárga-sárga ajkú,
lila virág jelenik meg. Régen
a Dendrobium loddigesii minden más fajnál több információt
nyújtott a lombhullató és félig
lombhullató orchideák nevelése
iránt érdeklődő gyűjtőknek. Az
egész évben meleg üvegfloráriumokban tartott növények vadul
nőnek, de soha nem virágoznak,
addig nem, míg hűvös, száraz,
világos környezetbe helyezve
növekedésüket meg nem állítjuk.
A faj addig nem virágzik, amíg

a nyugalmi periódus (februártól
áprilisig) be nem fejeződik. A
növény Dél-Kína és Laosz középmagas területeiről származik.
Az orchidea
elnevezés eredete
Az előkelő és egzotikus hangzású „orchidea” szó eredete igen
prózai, mondhatni közönséges. A
latin orchis (jelentése: here) szóból származik, az elnevezés pedig néhány talajlakó európai orchidea gumója és az emlősök hím
ivarszerveinek bizonyos része
közötti hasonlóságra utal. Orchideák esetében az orchis szót kr.e.
a 3. században Theophrasztosz
(Arisztotelész egyik követője)
használta először a Növényvilág
történelme című könyvében. Az
Orchis szót manapság egy bizo-

nyos európai nemzetség leírására használják és belőle származik
az egész növénycsalád elnevezése is: Orchidaceae.

Forrás: Orchideák enciklopédiája.
Kép és szöveg:
Czeglédi Gabriella
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Egészségnap 2010. április 7.
Jászfényszaru Város Védőnői Szolgálata egészségnapot szervez
2010. április 7-én az Orvosi Rendelőben, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Programok:
– Magas vérnyomás szűrés
– Vércukor vizsgálat
– Koleszterin vizsgálat
– Testtömeg index mérés
– Rizikótényezők feltárása
– Csontritkulás szűrése
– Emlőrák és megelőzésének, szűrésének lehetőségei (előadás)
– Dohányzás ellenes sarok
– Gyógytea és ételek kóstolása
Továbbá a helyszínen a látogatóknak lehetősége nyílik az egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteik frissítésére a különböző
standoknál.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

„Piros, fehér, zöld...”

Meghívó
a május 1-jei város napja
tervezett programjaira

Helye: Jászfényszaru,
Városi sportlétesítmény, Közösségi tér

9.30 Köszöntő
Az óvodások létesítmény-avató tiszteletköre
Az általános iskolások tornabemutatója
10.30 11 éven aluliak labdarúgó bajnoksága
Városnapi női labdarúgótorna
14.00 A bajnokságok eredményhirdetése
14.20 Barátságos női kézilabda mérkőzés
14.20 A Red & Black tánccsoport bemutatója
14.00 - 18,00 óráig folyamatosan
Gólyalábas Mulatságos Bohóc műsor
élő zenei kísérettel
3x30 perces műsor 4 óra időtartamra elosztva:
arcfestés, lufi hajtogatás, légvár, népi fakörhinta
15.30 A BARBONCÁS csapat
„Fekete Kisasszony” c. bábelőadása
18.00 Tombolahúzás
18.10 ROKKER ZSOLTTI előadása
19.00 SZEKERES ADRIENN előadása
22.00 DISCO a Petőfi Művelődési Házban
Főzőversenyt nem tervezünk,
de csoportok, baráti társaságok részére
a főzési lehetőség biztosított.
A programokra szeretettel várják
a lakosságot a szervezők!

A Szivárvány ovi márciusi színei
„PIROS, FEHÉR, ZÖLD, EZ A MAGYAR FÖLD”
MI ÍGY ÜNNEPELTÜK MÁRCIUS 15-ÉT…
Weöres Sándor: Megy az úton…
Megy az úton a katona,
zúg a vihar, fúj a szél,
zúg-búg, fúj a szél,
a katona sose fél.
Mitől félne? Kezibe kard,
gonoszoknak odavág,
dirr-durr, odavág,
sose bántsák a hazát.
Kisgyermek korban, a 3-7 éves korosztály számára is nagyon
fontos, hogy életkori sajátosságaiknak megfelelő módon részesei
legyenek nemzeti ünnepeinknek. Érezzék, hogy az ÜNNEP mindig
másabb, emelkedett hangulatú, különlegesebb nap az életünkben a
többi napnál. Az oviban nemzeti színű, huszár-papírcsákót festettünk, menetzenéket hallgattunk, feldíszítettük a csoportunk ablakait. Megemlékeztünk régi korok hőseiről, persze sajátos módon,
a gyerekek korához illően: verseltünk, dalokat énekeltünk közösen
az óvodában és a Petőfi-szobor körül. Mi így tettük tiszteletünket
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt. Bízunk
benne, hogy ily módon megteremthetjük a csíráját a szülőföld és
a haza szeretetének.
Kép és szöveg: Kovácsné Papp Andrea

A Katica csoportosok a maguk készítette csákóban és pártában.

A nőnapi meglepetés készítői.
Fotók: Földvári Edit

