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Vissza a gyökerekhez!Tájékoztató

Új utakon
a nemzeti egységért

Jogpont mini iroda 
Jászfényszarun

Május 24-én Kiskunfélegyházán a 
Kiskun Múzeumban mutatkozott be 
Jászfényszaru a Városalapítók napján. 
Győriné dr. Czeglédi Márta és Kapus 
Krisztián polgármesterek köszöntő-
je után Ézsiás István, az első modern 
kori jászkapitány beszélt ezen tisztség 
ujjászületéséről, a hagyomány teremté-
séről és 15 éves történetéről. A Fortuna 
Együttes bemutatta 1998-ban készült, 
felújított redemptiós műsorát, majd az 
Iglice Gyermeknéptánc Együttes jászsági 
táncokkal szórakoztatta a közönséget.

A második részben bemutattuk vá-
rosunkat képekben is a Szabó Erzsébet 
tanárnő által összeállított kiállítás tár-
latvezetésén. Farkas Kristóf Vince törté-

nész nemcsak Jászfényszaru történetéről 
tartott előadást, de beszélt közös gyöke-
reinkről is a Jászságból, de többségében 
Jászfényszaruból kitelepült családok ál-
tal újjáalapított Kiskunfélegyházáról. A 
programban közreműködött a művészeti 
iskola két növendéke, Tóth Julianna és 
Hornyák Boglárka is. 

Délután megismerkedtünk a szépülő 
központtal, a Hattyú házban megújult 
könyvtárral. A méltóságteljes városházán 
tanúi lehettünk egy felújítás megvalósu-
lásának, a városháza erkélye átadásának. 
Köszönjük vendéglátóinknak a szívből 
jövő fogadtatást, az ősök emlékének hű 
őrzését. Bízunk abban, hogy a két város 
kapcsolata tovább mélyül.  Katinka

A Háziorvosi Helyettesítés 
rendjéről

A dr. Tóth Zoltán által ellátott
iii. számú egészségügyi körzetben
élő lakosok 2013. július 2. napjától
az alábbi orvoshoz fordulhatnak:

2013. 07. 02. – 2013. 07. 31. között

Rendel: Dr. Korbély László 
Helye: Deák Ferenc téri orvosi rendelő

Ideje: minden hétköznap
8 és 11 óra között

Mobiltelefon: 06-20/388-5930
A háziorvosi feladat végleges betöltéséig 

megértésüket kérjük.

Jászfényszaru, 2013. június 19.
Dr. Voller Erika jegyző

Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

Az első világháborút lezáró, 1920. június 
4-én aláírt Trianoni békeszerződésről emlé-
keztek meg Jászfényszarun a tavaly felavatott 
Trianon emlékműnél, a békekötés aláírásának 
93. évfordulóján. A Nemzeti Összetartozás 
Napján Bólya-Kovács Andrea verses időuta-
zása után a település polgármestere, Győriné 
dr. Czeglédi Márta és Kiss Gábor esperes-plé-
bános az első világégést lezáró béke kapcsán 
nemzetünk gyarapodásának új útjairól szól-
tak. Az emlékező szavak után koszorút helye-
zett el az emlékmű talapzatánál Jászfényszaru 
Város Önkormányzata nevében Győriné dr. 
Czeglédi Márta polgármester és Győri János 
alpolgármester, továbbá a Jász Íjász Hagyo-
mányőrzők és a Jászfényszarui Jobbik is.

Pál Alíz

A jászfényszarui Petőfi Művelődési Ház és 
Könyvtárban megkezdte működését a Jog-
pont Mini Iroda. Az ingyenes jogi tanács-
adást a lakosság hétfőnként 17–19 óráig ve-
heti igénybe.

A Városalapítók napja nyitórendezvényén Kapus Krisztián, Kiskunfélegyháza polgármestere 
köszöntötte a jászfényszarui delegációt.
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A Képviselő-testület májusban és júniusban is többször tar-

tott munkaterv szerint soros és soron kívül képviselő-testületi 
ülést, melyek során több rendeletet alkotott, és számos határo-
zatot hozott. néhány közérdeklődésre számot tartó fontosabb 
döntést az újság hasábjain is szeretnénk megosztani az érdek-
lődő olvasókkal.

2013. május 22.
A soron kívüli ülésen az új, 50 férőhelyes gondozási központ 

látványterveinek bemutatása volt az egyetlen napirendi pont, 
melyet a közbeszerzési eljárás keretében legkedvezőbb árajánlatot 
tevőként kiválasztott, és az építési engedélyezési és építési kivite-
lezési tervek elkészítésével megbízott kecskeméti építészműhely 
Kft. képviseletében vas tibor tervezőmérnök prezentált. A 
képviselők és az ülésen részt vevő szociális szakemberek kifejthet-
ték véleményüket, illetve javaslataikat a tervek véglegesítése érde-
kében.

2013. május 29.
A Képviselő testület munkaterv szerinti soros ülésén elsőként az 

Önkormányzat két 100 %-os tulajdonában lévő Korlátolt Fe-
lelősségű társaságának, így a jászfényszaru ipari Centrum Kft. 
és a jászfényszaru városfejlesztői Kft. 2012. évi beszámolóit, 
mérlegeit, és eredményeit tárgyalta meg, és a 2013. évi üzle-
ti terveit vitatta meg. A cégek dokumentációinak elfogadása 
során figyelembe vették az anyagokat előzetesen megtárgyaló 
Pénzügyi, településfejlesztési és jogi Bizottság véleményét, a 
Kft-k független könyvvizsgálóinak a 2012. évi egyszerűsített 
éves beszámolóiról készült jelentését, valamint a Felügyelő Bi-
zottságok ajánlásait.

A testület jóváhagyta a jászfényszaru ipari Centrum Kft. 2012. 
évi tevékenységéről szóló tájékozatót, mérlegtervezetét azzal, 
hogy az adózott eredmény 50%-át, 77.060.000 forintot oszta-
lékként a tulajdonos részére kifizetésre jóváhagy, a fennmaradó 
77.061.000 forintot pedig eredménytartalékba helyez. A testület 
jóváhagyta, hogy az eredménytartalékból 81.612.000 Ft-ot, azaz 
nyolcvanegymillió-hatszáztizenkettőezer forintot fejlesztési tar-
talékként a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. lekötött tartalékba 
helyezzen, amelyet az elkövetkező négy évben fog felhasználni 
beruházásokhoz.

Elfogadták továbbá a jászfényszaru ipari Centrum Kft. stra-
tégiai tervének 2012. évi végrehajtásáról szóló beszámolóját a 
Kft. 2012. évben végzett tevékenységéről, a 2013. január 1. óta 
eltelt időszak legfontosabb eseményeiről szóló tájékoztatóját, és jó-
váhagyták az önkormányzati cég 2013. évi üzleti tervét is.

Az Önkormányzat által 2012. április 24-én alapított jászfény-
szaru városfejlesztői Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszá-
molóját a mérlegbeszámolóval együtt elfogadta, és az adózott 
eredmény 743.000 Ft összegének eredménytartalékba helyezését 
jóváhagyta. Megtárgyalták a Kft. stratégiai tervének 2012. évi 
végrehajtásáról szóló beszámolót, 2012-ben végzett tevékeny-
ségéről, a 2013. január 1. óta eltelt időszak legfontosabb esemé-
nyeiről, továbbá a 2013. évre tervezett lényegesebb tevékenysé-
gekről szóló tájékoztatót, és a 2013. évi üzleti terv július 31-ig 
történő kiegészítési kötelezettségének előírásával egyidejűleg elfo-
gadták a beterjesztett dokumentumokat.

Az önkormányzati társaságok napirendjeit követően a képviselők 
a jászfényszaru az idősekért közalapítvány éves tevékenységé-
ről szóló beszámolót 2.018.000 Ft összegű pénzügyi eredmény-
nyel egyhangúlag elfogadták.

A stArt munkaprogramban nem finanszírozott kiadások 
előirányzatának biztosítására a testület a 2013. évi költségvetésé-
ben 445.000 Ft-ot a kullancs elleni védőoltásra és annak beadására, 
360.000 Ft-ot védőitalos ballon és töltés költségeire különített el.

A közterület elnevezésével kapcsolatos rendelet felülvizsgá-
latára vonatkozó előterjesztés megvitatásával rendeletet alkottak 
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól. A 
napirend keretében meghatározták, mely utcák neveinek változ-
tatására van szükség a jogszabályi kötelezettség alapján, a Magyar 
Tudományos Akadémia ajánlásaira is tekintettel. /Fürst sándor, 
Hámán Kató, Kilián György, rajk lászló, rosenberg házaspár, 
sallai imre, ságvári endre, Marx Károly, Károlyi Mihály/ Átte-
kintették az érintett utcák névváltoztatására beérkezett lakossági ja-
vaslatokat, melyeket a végleges döntésnél fognak figyelembe venni.

Az idősek szociális biztonságát erősítő országos mintaprog-
ramban való részvételről, és a mintaprojekt kidolgozásához szük-
séges 2.000.000 Ft-os költség fedezetéről döntöttek, és egyben fel-
kérték Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert és lovászné 
török Magdolna szociális, egészségügyi, idős- és vallásügyi 
Biztottság elnökét, hogy a mintaprogramban való részvételhez 
szükséges feladatok ellátásáról gondoskodjanak. Az előkészítő 
munkálatok első ütemének bemutatására 2013. 06. 18-án jene-
iné dr. rubovszky Csilla miniszteri biztos közreműködésével 
sajtótájékoztatón került sor.

A képviselő-testületi ülés szünetében került sor az útfelújításról 
szóló szerződés ünnepélyes aláírására a művelődési házban. A 
testület korábbi döntésének megfelelően 19 jászfényszarui utca 
újul meg az önkormányzat kiemelt jelentőségű, saját erőből 
megvalósuló beruházásának keretén belül a strabag általános 
építő Kft. kivitelezésében.

Ezt követően a testületi ülésen elfogadták a németországi 
Lauftból érkező humanitárius szállítmány szállítási költségének 
fedezetére vonatkozó előterjesztést.

Támogatták a megüresedett jegyzői referens állás betöltésére 
kiírandó pályázatot, és egy fő joggyakornoki álláshely betölté-
sét. Felhatalmazták a polgármestert és a jegyzőt az esély a jövőért 
szociális szövetkezet által benyújtandó táMoP pályázathoz 
szükséges támogatói nyilatkozat aláírására, mely pályázat ered-
ményessége esetén a Szövetkezet legalább 12 hátrányos helyzetű 
jászfényszarui lakos 4 éven át történő foglalkoztatását, valamint 
képzését tudná biztosítani.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete és az általa létrehozott „Jász-
fényszaruért” Alapítvány kezdeményezésére litkei Antal c. 
prépost, esperes emlékére állított márványtábla elkészítését 
150.000 Ft-tal támogatták.

Az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság véleménye-
zését követően döntést hoztak a korábban átalányszerződéssel 
ellátott civil referensi megbízás felmondásáról, mely feladatot 
a továbbiakban eseti jellegű megbízással szeretnék biztosítani.

2013. június 5.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntéseihez kapcsolódó 

előterjesztések keretében döntöttek:
· Az Önkormányzati utak 2013. évi kátyúzási munkáira a 

kivitelező kiválasztásáról, mely értelmében a közbeszerzési 
eljárás során a legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő ajánlat-
tevőként a Gildex Útépítő és Útfenntartó Kft.-t (nagykáta) 
választották bruttó 6.350 Ft/m2 ajánlati ár elfogadása mellett.

· A műszaki ellenőr tanácsát követve a hóhidak elkerülése, és a ké-
sőbbi gazdaságos üzemeltetés érdekében a Kaszinó épületének 
szigetelési munkáinak hirdetmény nélkül induló tárgyalá-
sos közbeszerzési eljárás megindításáról, megnevezve három 
tárgyban kompetenciával bíró cég ajánlattevő meghívásával.

A Jászfényszaru Városfejlesztő Kft. által vásárolt jCB homlokra-
kodó munkagéppel elvégezhető településüzemeltetési felada-
tok biztosítása érdekében nettó 11 millió Ft-ot különítettek el,

(folytatás a 3. oldalon)
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 2. oldalról)
mely fedezettel a munkagép alkalmas földútjaink javítására, épü-
letek bontására, árokásásra, úttisztításra, hóeltakarításra, mely fel-
adatokat megbízási szerződésben rögzítetten lát el.

Határozatot hoztak a jászfényszaru 3. számú háziorvosi körze-
te ellátását biztosító Medicalis Kft. székhelyének elfogadásáról, 
megjelölve a jászfényszaru, szabadság u. 5. szám alatti ingatlant.

Több határozatot hoztak a jászfényszarui szennyvízelvezetési 
Agglomerációs társulás jogi személyiségű társulással kapcso-
latosan. elfogadták a társulásba önkormányzati delegáltként 
Győri jános alpolgármestert, egyben a társulás elnökének java-
solták, valamint jóváhagyták a társulási Megállapodás módo-
sított és egységes szerkezetbe foglalt változatát.

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester külön napirend ke-
retében tájékoztatást adott az aktuális fejlesztések időarányos 
teljesítéséről, a tervezett fejlesztések előkészítéséről, melyben 
részletesen ismertette a beruházások főbb jellemzőit. /Főtér 
projekt, városháza, Kormányablak, sportcsarnok, Gondozási 
Központ, Óvoda, Plébánia, Utak, samsung smart scool, stb./

A zárt ülésen az önkormányzat vagyonát érintő ingatlanügye-
ket tárgyaltak meg, melyek jelenleg is folyamatban vannak.

2013. június 12.
A soron kívüli ülést a képviselők elsőként a szentcsalád téri 

központi buszmegálló váróhelyisége kiviteli tervének bemu-
tatásával kezdték, ahol a tervezők ismertették a megrendelésben 
meghatározott funkcionális elvárások kialakításának lehetőségeit. 
A képviselők újabb kiegészítést kértek a tervezőktől a kiviteli 
engedélyeztetést megelőzően.

Az új egészségház terveinek többszöri szakmai egyeztetését kö-
vetően került sor külön napirendként a belső enteriőr tervének 
bemutatására.

Elkészültek a városháza és a Kaszinó belső építészeti tervei is, 
a látványterveket a jelenlévők ugyancsak megismerhették.

Az ülés szünetében helyszíni szemle keretében megtekintésre 
került néhány főtéri beruházás, és a polgármester bemutatta a 
Rimóczi-kastély melletti park kialakításának terveit, a IV. Béla-
szobor felállításának helyét.

A szünet után a polgármester aktuális tájékoztatót adott a 
samsung smart school projekt előkészületi munkálatairól.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntéseihez kapcsolódó 
előterjesztések keretében döntöttek:

· A szociális bérlakások kiegészítő munkáira a kivitelező 
kiválasztásról, mely szerint az önkormányzati tulajdonú in-
gatlanok kiegészítő munkáinak kivitelezésére kiválasztotta a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő ajánlattevőt, az e. Bion 
Gazdasági szolgáltató Kft.-t.

· A megújuló városháza belső lakberendezési terv szerinti be-
épített és mobil, egyedileg gyártott bútorok és kiegészítők 
beszerzése tárgyában, hirdetmény nélküli közbeszerzés eljárás 
megindításáról, négy egyedi bútorgyártó cég ajánlattevőnek 
való meghívásával.

· A 19 szilárd burkolatú út felújítására, ivóvízhálózat cseréjé-
re, az egész települést érintő csapadékvíz-elvezetés felújítására 
kötött vállalkozási szerződés műszaki ellenőrzésére vonatko-
zó ajánlatkérésről, melyben megjelölték, mely három cégtől 
kérjünk ajánlatot.

· Jóváhagyták a 19 szilárdburkolatú út- és járdaburkolat fel-
újításhoz kapcsolódó tervezői művezetésre történő ajánlat-
kérés megküldését az ePly Kereskedelmi és szolgáltató 
Kft. részére.

· Elfogadták a jászfényszaru belterületén a belvízelvezetéshez 
kapcsolódó tervezői művezetésre történő ajánlatkérés meg-
küldését a Keviterv Akva Mérnöki vállalkozási Kft. részére.

A Képviselő-testület döntött a jászsági Kistérségi Helyi Kö-
zösség egyesülete leAder Helyi Akciócsoporthoz leAder 
jogcímre pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról, 
mely szerint Jászfényszaru Város Önkormányzata 2 db pályázatot 
nyújt be a LEADER Helyi Akciócsoporthoz. A Képviselő-testület 
a pályázatokhoz biztosítja a saját forrást is.

A pályázatok elnevezése:
· „A Jászság 20 éves városa, Jászfényszaru” című kiadvány elké-

szítése.
· VII. Tarlófesztivál Jászfényszarun.
Döntöttek a jászfényszarui templomkertben lévő i. világhábo-

rús emlékmű felújításához szükséges többletforrás biztosításáról.
A „jászfényszaru városközpontjának értékmegőrző megújí-

tása” című projekt parkterveinek módosításához szükséges for-
rás biztosításáról is határoztak.

A képviselők határoztak a Főtér, templomkert közvilá-
gítási munkáinak többletköltségéről, és a költségvetésben 
1.157.120 Ft + ÁFA összeget biztosítottak.

A polgármester zárt ülésen üzleti érdekeket érintő bejelentést 
tett, valamint önkormányzati vagyont érintő ingatlanügyek vo-
natkozásában egyeztettek.

Dr. Voller Erika jegyző

jászfényszaru városának kiemelt jelentőségű feladata a 2013-
ban önerőből induló útépítés, csapadékvíz-elvezetés és vízve-
zetékcsere. A beruházás keretében 19 jászfényszarui utca újul 
meg a strabag általános építő Kft. kivitelezésében.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. 
évi május 08-ai ülésen döntött a 2013. évben induló útépítés, 
csapadékvíz-elvezetés, és vízvezetékcsere kivitelezésére kiírt közbe-
szerzési eljárás lezárásáról. A beruházás, a legalacsonyabb ajánla-
tot tevő kivitelező kiválasztása megtörtént, mely alapján a Strabag 
Általános Építő Kft. 460.000.000 Ft + ÁFA + 5 % tartalékkeret, 
azaz 23.000.000 Ft + ÁFA összegű ajánlati ár elfogadásával ka-
pott megbízást. A beruházás keretében 19 utat újítanak fel: Aradi, 
Bercsényi, Bocskai, Corvina, Csokonai, deák, dobó, eötvös, 
Kassák, Kinizsi, Kölcsey, Marx, Mező, rosenberg, sallai, so-
mogyi, széchenyi, vásárhelyi, zrínyi. A beruházás ünnepélyes 
szerződéskötése május 29-én történt, melyet Jászfényszaru Város 
Önkormányzata képviseletében Győri János alpolgármester és dr. 
Voller Erika jegyző, a kivitelező Strabag Általános Építő Kft. részé-
ről Novák Sándor cégvezető és Vidó Zoltán fő-építésvezető írt alá.

Kép és szöveg: Pál Alíz

Aláírták
az útfelújításról szóló szerződést
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A jászFényszArU BerCsényi Út 2/C. száM 1. AjtÓ AlAtti
KÖltséGAlAPon MeGHAtározott lAKBérű BérlAKás BérBeAdásárA

BérBeAdÓ: jászfényszaru város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
 Képviselője: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester · Ügyintéző: dr. Aladics László aljegyző

A MeGHirdetett lAKás:
Földszint:

1. lakás helyiségei (szoba, 2 db félszoba, fürdő, gardrób, wc, kamra, előtér, konyha, terasz) • hasznos alapterület összesen: 72,87 m2

Közös helyiség: nincs
  A fűtést és melegvíz-ellátást egyedi fali gázkazán biztosítja, a közműellátás teljes körű
  A lakás egyedi hidegvíz-almérővel rendelkezik.

A BérBeAdás ideje:
Kezdő időpontja: Azzal, akivel az Önkormányzat szerződést köt. A pozitív Képviselő-testületi döntésről a pályázó írásban értesül. Az értesítés 

kézhez vételétől a bérlő köteles a bérleményt 15 napon belül birtokba venni. Egyébként a bérleti szerződés a birtokbavételtől számított 5 évre szól.

A BérBeAdás MÓdjA:
Nem szociális helyzet alapján történik, hanem költségelv alapján adja bérbe az önkormányzat.
A lakbér mértéke a pályázati kiírás időpontjában: 450 Ft/m2/hó
A lakbér mértéke a képviselő-testület döntése alapján változik minden év február 1. napjával.

A lAKás MeGteKintHető:
2013. július 15-én 11–12 óra között a helyszínen.

A PályázAt • beérkezésének határideje: 2013. július 17. 16 00 óra • elbírálásának határideje: 2013. július 31.

PályázAti FeltételeK
• Pályázhat minden, fizetőképes keresletet bemutató nagykorú személy, aki Jászfényszarun szabad rendelkezésű, életvitelszerű lakhatásra alkal-

mas, a méltányolható lakásigény alsó mértékének megfelelő lakástulajdonnal nem rendelkezik. A lakásigény alsó mértéke az igénylő és vele 
együtt lakó családtagok számától függően a következő:

  · egy-két személy esetében: egy lakószoba; · három személy esetében: másfél lakószoba; · négy személy esetében: kettő lakószoba.
•	 A fizetőképes kereslet bemutatása: a pályázó, a vele együttköltöző nagykorú személlyel együtt a munkáltatóiktól kapott, az utolsó 6 hónapról 

szóló jövedelemigazolást, a jelenlegi lakóhelyének az utolsó 3 havi áramfogyasztásról szóló, pénzügyileg rendezett közüzemi számláit köteles 
csatolni, háromhavi bérleti díjnak megfelelő mértékű kaució fizetési kötelezettség vállalása a pályázat eredményességének előfeltétele, azt a 
szerződéskötéskor köteles megfizetni. 

•	 A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyes adatait és hozzájáruló nyilatkozatát ezen adatok kezeléséhez; lakás és életkörülményeinek 
bemutatását; nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeknek megfelel, azokat elfogadja; valamint azt, hogy melyik bérlakásra, mennyi ideig 
tart igényt (amennyiben kevesebb, mint 5 évre).

•	 A pályázatokat írásban, zárt borítékban kell benyújtani a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal címére
 (Jászfényszaru, Szabadság tér 1.). A borítékra rá kell írni a pályázó nevét, lakcímét, és azt, hogy „bérlakás pályázat”.

előnyBen részesülneK Az elBírálás során:
•	 A magasabb fizetőképességet mutató pályázó, illetve pályázók.
•	 Azok a pályázók, akik Jászfényszarun kívánnak letelepedni (lakás-előtakarékossági szerződéssel, építési telekkel, építési engedéllyel,
 lakásvásárlási előszerződéssel stb. rendelkeznek). 
•	 Hiány szakmájú, diplomával rendelkező pályakezdő fiatalok vagy fiatal házasok (mindkét fél 35 éven aluli), kisgyermekes családok.
•	 Jászfényszarun munkahellyel rendelkezők.

MelléKelni szüKséGes:
• a munkáltató igazolását az igénylő munkaviszonyának fennállásáról, előző 6 havi jövedelméről 
• az együttköltöző családtagok nevét, születési adatait, rokoni kapcsolat megnevezését, foglalkozását, előző 6 havi jövedelemigazolását
• nyilatkozatot meglévő ingatlantulajdonról,
• 3 havi áramszámla, befizetett csekkel együtt, vagy bankszámla-kivonattal, 
• nyilatkozatot a kauciófizetési kötelezettség vállalásról, megfizetéséről,
• előnyként értékelni kért végzettség igazolását,
• amennyiben az igénylő lakás-előtakarékossági szerződéssel, építési telekkel, építési engedéllyel, lakásvásárlási előszerződéssel rendelkezik,
 az arról szóló igazolást.

Jászfényszaru, 2013. június 19. Győriné dr. Czeglédi Márta
  polgármester

Pályázati felhívás
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Közösségépítő Kisebbségi Napok

Több százan látogattak el a Közösségépítő Kisebbségi Napok rendez-
vényre Jászfényszarun, a Szent József téri Szabadidőparkba június 7-8-
án. A kétnapos rendezvényt Jászfényszaru Város Önkormányzata és a 
város egyik kiemelt jelentőségű európai uniós projektjének, a „Szociá-
lis városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért” 
című ÉAOP–5.11/A-09-2f-2011-0002 kódszámú projekt keretében 
elkülönített Alvég Programalap (JFSZ-5.1.1/SzVR-2012-09) támoga-
tásával valósította meg a FIROSZ (Fiatal Romák Országos Szövetsége) 
Jászfényszarui Szervezete. 

A rendezvény pénteken ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét, ahol 
Győriné dr. Czeglédi Márta, Jászfényszaru polgármestere, Kocsis Pé-
ter Csaba kisebbségkutató, Kökény Kálmán, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Integrált Foglal-
koztatási és Képzési Bizottságának elnöke, és Mezei Zsolt, a FIROSZ 
Jászfényszarui Szervezetének elnöke köszöntötte a résztvevőket.

A szervezők igyekeztek helyi kötődésű közreműködőket megnyerni 
programjaikhoz. Pénteken délután a Jászfényszarun élő amatőr festő, 
Farkas Antal munkáiból nyílt festménykiállítás a Szent József téri Kö-
zösségi Házban. Népzenei műsor keretén belül fellépett Tóth Julian-
na, a helyi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Szakképző Iskola zeneművészeti tanszakának növendéke, aki énektu-
dásával már évek óta értékes színfoltja a fényszarui rendezvényeknek. 

Julianna és dr. Aladics László zenei kíséretét a Zagyva Banda biztosí-
totta. Az énekszámokat az Iglice Gyermek Néptáncegyüttes műsora 
követte. Három csoportban mutatkoztak be a gyerekek. Táncukban 
a kulturális értékek, hagyományok őrzése, ápolása elevenedett meg. 
A pénteki programot magyarnóta-est zárta, melyen fellépett Lugosi 
Katalin magyarnóta-énekes és a jászfényszarui születésű Farkas Zsolt. 
Őket a helyi cigányzenekar kísérte Zsiga Pista vezetésével.

Szombaton délelőtt kézműves foglalkozás keretében a helyi kézmű-
ves, Rafael Andor a seprűkészítést, a Karancslapujtőről érkezett mes-
terek a teknővájást és a kosárfonást mutatták be az érdeklődőknek. 
A szervezők az elkészült termékeket árverésre fogják bocsátani, és az 
ebből befolyt összeget az árvízkárosultak javára ajánlják fel.

A programot színesítette a Budapestről érkezett GIZMO Sport BMX 
bemutatója, akik profi tudásukkal két alkalommal is szórakoztatták a 
közönséget. Délután a Mesemanók huncut zenekalózai szórakoztatták 
a gyermekeket. Ezt követően roma táncház vette kezdetét, melyen a 
jászfényszarui cigány táncok elevenedtek meg. A hagyományos cigány 
ételek bemutatása után a Cimbaliband, a Petőfi Rádió 2013-as felfe-
dezettjének élő koncertje várta a szórakozni vágyókat. Az esti órákban 
a hazai tehetségkutatók révén országosan ismert Radics Gigi és Kö-
kény Attila előadását élvezhették a jelenlévők. A jászfényszarui kötő-
désű Wolf Fantasy Band műsorát egy meglepetésvendég színesítette, a 
Szlovákiából érkezett Csonka Andreas. Pál Alíz

Fotók: Glonczi Rudolf

A fényszarui virágzenekar

Kosárfonás

Kökény Kálmán köszönti a résztvevőket

Teknővájás
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Jó tanulók fogadása – 2013

jászfényszaru város vendégül látta az egész évben kiemel-
kedő teljesítményt nyújtó tanulókat a jó tanulók fogadásán, 
június 13-án, két nappal a tanév hivatalos lezárása előtt.

A jó tanulók fogadásán elsőtől nyolcadik osztályig minden 
olyan nebuló megérdemelte a tapsot, aki a lassan véget érő 
tanévben az átlag felett teljesített. A Flamingó Étteremben 
rendezett ünnepség a Himnusszal vette kezdetét, ezt követően 
a zenei tanszak növendékei adtak műsort, majd Győriné Dr. 
Czeglédi Márta polgármester köszöntője után az iskola törté-
netében az első diákpolgármester, Litvai-Lengyel Nikolett szólt 
a diákokhoz. Elmondta, hogy 17 év telte el, amióta elballa-
gott a fényszarui általános iskolából. Foglalkozása kereskedel-
mi menedzser, Jászberényben él a családjával és most otthon 
tölti minden napjait 2 éves kislányával. Gratulált a diákok szép 
tanulmányi eredményéhez. Hozzáfűzte: nem feltétlenül kell 
mindenben kiválónak lenni. Mert hosszú távon az lesz boldog, 
aki olyannal foglalkozik, és olyan területen dolgozik, amiben a 
legjobb. Minden embernek, a diákoknak is célokat kell kitűz-
ni. Legyen az egy dolgozat, az érettségi, vagy a diploma meg-
szerzése. Van még egy nagyon fontos dolog, amit ma minden 
embernek meg kell tenni: egy idegen nyelv ismerete, és beszéd 
szintű elsajátítása. „A tehetségetek, a város, az iskola, a szüleitek 
támogatása adott, hogy megalapozzák a ti jövőtöket. Éljetek 
lehetőségeitekkel!” 

A fogadáson jelen volt a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Jászberényi Tankerület igazgatója, Birinyi János, aki 
néhány keresetlen mondatban köszöntötte a legeredményesebb 
fényszarui diákokat.

Két bejelentés hangzott még el: megtudtuk, hogy az új di-
ákpolgármester Holló-Szabó Réka lett, a Fair Play díjat pedig 
Pető Fruzsina nyerte el. Szöveg: Pál Alíz, Sugár Istvánné

Kép: Menyhárt Éva

Rózsák a Tanítók asztalára 1–2. osztályosok

3–4. osztályosok

5–6. osztályosok

7. osztályosokLitvai-Lengyel Nikolett Birinyi János
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Jó tanulók fogadása – 2013 Miért sok a program
Jászfényszaru? Miért, sok?

Bemutatjuk az új diákpolgármestert 30 éves osztálytalálkozó
Szinte észre sem vettük, olyan gyorsan eltelt egy év, újra elér-

kezett a diákpolgármester választás ideje az általános iskolában. 
2013. tavaszán a gyerekek Holló Szabó Rékát szavazták meg, 
ő viselheti a megtisztelő címet egy éven át. Szeretném, ha egy 
kicsit többet megtudhatnánk róla és a terveiről.

– Kedves Réka! Gratulálok a győzelemhez! Szeretném, ha 
elárulnád, hogy milyennek képzeled a következő tanévet mint 
diákpolgármester?

– Köszönöm. Arra törekszem, hogy vicces év legyen és sok 
„jópofa” program kerüljön majd megrendezésre.

– Konkrétabban elárulod, hogy milyen programokat terveztél?
– Minden hónapban egy programot szeretnék megvalósítani. 

Például: kémiai kísérletezés, karate bemutató, „állati” vetélkedők…
– Kik segítettek a célod elérésében?
– Az egész osztály segített, ezúton mindenkinek köszönöm! 

Mégis kiemelném a fiúkat, akik a torna pólójukat felhasználva 
kampányoltak értem. És köszönettel tartozok Radnai Izának, 
aki szintén nagyon sokat tett a megválasztásom érdekében!

– Hallottam, hogy az egyik legjobb barátnőddel versengtél. Vál-
tozott-e valami a kapcsolatotok tekintetében a kampány során?

– Nem változott semmi, ugyanolyan jó a barátságunk most 
is, mint a választások előtt! Ezt a versenyt nem úgy fogtuk föl, 
mint egy „igazi” versenyt, hanem inkább nagymértékben tá-
mogattuk egymást és kölcsönösen egymásra szavaztunk!

– Sok sikert kívánok Neked a céljaid eléréséhez, s remélem, 
hogy a sok vicces program örömet okoz majd az összes iskolás 
gyereknek! Köszönöm az interjút! Kovács Eszter

2012./2013. diákpolgármestere

2013. 05. 18-án Jászfényszarun a Pap kastélyban osztálytalál-
kozót tartott az 1977-ben végzett 8. a osztály.

A találkozón részt vettek: osztályfőnök: Molnár Imre továb-
bá Dobák Sándorné Dobák Magdolna, Nagy Lászlóné Pádár 
Terézia, Dobosné Pabar Éva, Palóczné Hornyák Margit, Biritz 
Pál, Bucsánszki Gábor, Csaba János, Cserháti Antal, Kiss Sán-
dor, Koczka László, Kolozs István, Rusai Vencel, Sinkovics 
Béla, Sinkovics Ferenc, Tóth Sándor, Zsámboki József.

Sokan teszik fel a kérdést, mi az oka annak, hogy ilyen sok, 
tartalmas program és rendezvény színesíti a város életét idén. 
Az érdeklődőket büszkén és örömmel tudjuk tájékoztatni arról, 
hogy 2013 több szempontból jelentős év a város számára.

Mindamellett, hogy Jászfényszaru várossá avatásának 20 éves 
évfordulóját ünnepeljük ebben az évben, melynek keretében az 
Önkormányzat „20 éves a város” elnevezéssel maga is rendez-
vénysorozatot hirdet, a helyi civil szervezetek számtalan prog-
ram megvalósítását hajtják végre a városrehabilitációs projektek 
keretében, a Programalap pályázati rendszerből támogatva.

A programok sokaságát az is adja, hogy a Főtéren és az Alvé-
gen megvalósuló fejlesztések, felújítások, építkezések párhuza-
mosan folynak, így a két projekt mellett működő kiegészítő, 
kulturális, hagyományőrző, egészségmegőrző, a közbiztonság 
és a környezetmegóvás fontosságát kiemelő programok, sport-
események és még számos egyéb tevékenység is egyszerre való-
sulnak meg.

Kizárólag helyi civil szervezetek vállalkozhattak a programok 
megvalósítására, melyhez az Önkormányzat és az Európai Unió 
pályázati rendszerben nyújtott támogatás.

A civil szervezetek igyekeznek a pályázati forrást minél telje-
sebben kihasználni. Ebből adódóan, a számukra igen kedvező 
lehetőséget nyújtó közvetett támogatásokból olyan nagy számú 
rendezvényt tudnak megvalósítani, hogy az érdeklődőknek fej-
törést okoz választani a kínálatból. 

A rendezvényekről értesülhetnek Jászfényszaru Város honlap-
ján (www.jaszfenyszaru.hu), plakátokon illetve a facebookon.

Szeretettel várunk mindenkit az önkormányzati és a civil szer-
vezetek által megvalósított rendezvényeinkre!

Szabó-Fábián Katalin

8. osztályosok.

Kovács Andrea a régi, Holló-Szabó Réka az új diákpolgármester
és a Fair Play-díjas Pető Fruzsina.
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A családok népfőiskolája
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 

– ahogy a korábbi lapszámokban a kedves ol-
vasók tájékozódhattak – hat pályázatot nyert 
és valósított meg a településen a „soft elemek” 
keretében. A tervezett programok a „Szociá-
lis városrehabilitáció Jászfényszaru fejlődé-
séért” és a „Jászfényszaru városközpontjának 
értékmegőrző megújítása városrehabilitációs 
projekthez” kapcsolódóan kerültek megszer-
vezésre az elkülönített Alvég Programalap és 

a Városközpont Programalap támogatásával. A projektek témakörei 
voltak: Párbeszéd a kultúrák között a művészetek eszközével (fotókiál-
lítás, Cimbalmok csatája, Magyar és cigány kultúra kapcsolata); Nyi-
tott Tanoda program mindenkinek (Kerekítő, Játszóház, kosárfonás, 
informatikai képzés, Szülői klub); Roma Antológia; Hagyomány és 
kreativitás (kosárfonás, Varrókuckó); A családok jövője, a jövő csa-
ládja Jászfényszarun (Kerekítő, Játszóház, informatikai képzés, Fő az 
Egészség); RaFiNe – rajzolás, filmművészet, népzene kulturális prog-
ramcsomag. A Bedekovich Lőrinc Népfőiskola több mint húsz féle 
programja, több mint száz alkalommal került megszervezésre, minden 
korosztályt külön-külön megszólítva.

A legkisebbeknek Kerekítő foglalkozásokat szerveztek: cirógatás – 
lógázás, höcögtetés, dögönyözés, mondókázás egy kis néptánccal, nép-
zenével és hangszerekkel 0-4 éves korú gyermekeknek és szüleiknek 
(kétszer hat alkalommal). A nagyobbaknak (óvodások, általános isko-
lások, pedagógusok és szülők) szisztematikusan összeállított „Tarisz-
nyás Játszóházat” biztosítottak, összesen nyolc alkalommal. Vízparti 
növényekből készítettek gyermekjátékokat – kákatutajt, hattyút –, 
fűzből halacskát és gúzskarikát, hangszereket, hangkeltő eszközöket, a 
programot színesítették tánccal, zenével és énekkel. A fiatalok, felnőt-
tek körében nagy sikert aratott a kosárfonó foglalkozás (kétszer nyolc 
alkalommal). E programokat a Tarisznyás Műhely alapítói Kovács 
Zoltán és Kovács Zoltánné Lajos Krisztina vezették. A „Varrókuckó” 
programjain kiemelten törekedtek a jászsági népi motívumok őrzé-
sére Vasné Sass Katalin irányításával (hímzés, varrás, kézimunkázás, 
öt alkalommal). Két csoportban Polatschekné Rimóczi Melinda tanár 
vezetésével, mindkét programalap keretében, zajlottak az informati-
kakompetencia – fejlesztés képzései több mint 35 fő részvételével az 
általános iskola oktatótermében. Az akkreditált képzési csomagból két 
modult végeztek el a hallgatók, csoportonként összesen 35–35 órában.

Az Alvég Programalap támogatásával „Csecsemő és kisgyermek el-
sősegély-nyújtási ismeretek elmélete és gyakorlata (öt alkalommal), 
Baba-masszázs (öt alkalommal), „Fő az Egészség (hat alkalommal), il-
letve „Felkészítés önálló családi életre” (hét alkalommal) programokat 
valósítottak meg. Szintén e programalap támogatásával szervezték a 
„Szociális és gyermekjóléti ügyeink” öt alkalommal zajló programját 
is. A támogatási időszakban egy Roma Antológia kiadványt is meg-
jelentettek, illetve a BLNT Fotóműhely tagjainak jóvoltából a keleti 
városrész életét bemutató fotó-kiállítási anyagot készítettek.

A Városközpont Programalap támogatásával, nagy sikerrel valósítot-
ták meg a jobb agyféltekés rajztanfolyamot három napon át. Hamza 
D. Ákos filmművészeti munkásságát mutatták be egy kiállítás kere-
tében, illetve egy sikeres, az első nagy játékfilmje is levetítésre került 
(Gyurkovics fiúk, 1940). A „Fő az Egészség” program itt is nagy sikert 
aratott (hat alkalommal került megvalósításra), természetesen a helyi 
környezettudatosságot elősegítő program sem hiányozhatott.

A zenei események is nagy sikerrel valósultak meg: Zenei toborzók 
Unger Balázs vezetésével, Cimbaliband koncert, Cimbalmok csatája, 
Magyar és cigány kultúra kapcsolata – Czifra Együttes, Zagyva Ban-
da, Varga Erika romani designer bemutatkozásával. A projektekről a 
honlapokon, meghívókon, plakátokon, facebook oldalakon, illetve a 
szervezőnél kaphattak felvilágosítást.

A megvalósított projektek most is azokat a célokat szolgálták, amelye-
ket a 20 éve megalakult népfőiskola a küldetésében megfogalmazott:

„A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 1993 decemberében 
Jászfényszarun jött létre azzal a céllal, hogy segítse a helyi közössé-
gek szerveződését. Fórumot biztosít olyan állampolgári ismeretek és

(folytatás a 9. oldalon)

Zenei toborzó

Elsősegély nyújtás

Informatikai képzés

Kerekítő
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Hagyományok másképp – Pünkösdölő

Figyelem!

(folytatás a 8. oldalról)
készségek formálásának, amelyek nélkülözhetetlenek az önkormány-
zattal együttműködve a helyi demokrácia kialakításához és a közösségi 
kezdeményezésekhez. Pótolja a közművelődés, közoktatás palettáján 
mutatkozó hiányokat. A népfőiskola közösségformáló tevékenysége 
nem csak a település, hanem a térség és a régió igényeit is kielégí-
ti…. Valamennyi népfőiskolai jellegű képzés célja egyfajta igénykeltés, 
szemléletformálás. Igénykeltés olyan ismeretek iránt, amelyeket az 
egyén tevékenységében eredményesen tud felhasználni.”

A felnőttképzéshez szükséges intézményi akkreditációs eljárás során 
a népfőiskola elnöke a következőket fogalmazta meg:

„Célunk, hogy magas színvonalú képzések nyújtásával szolgáljuk a 
helyi, térségi társadalmat: résztvevőink munkaerő-piaci, illetve életmi-
nőségük javítása tekintetében hasznos képzésekben vehessenek részt, 
partnerei legyünk a felnőttképzésben érintett civil szervezeteknek és 
humánerőforrás-fejlesztés iránt elkötelezett munkáltatóknak. Hosszú 
távú, bizalomra épülő kapcsolat kialakítására törekszünk, ezzel biz-
tosítva stabil működésünket és növelve a népfőiskola márka értékét. 
Ugyanakkor célunk, hogy működésünk valamennyi érintettje elége-
dett legyen tevékenységünkkel, kapcsolatainkat a kölcsönös előnyök 
és partnerség elvei szerint alakítjuk.” Kovács Béla

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

A Fényszaruiak Baráti egyesülete a színjátszók Baráti Körével 
közösen Pünkösdölő mindenkinek! címmel rendezte meg külön-
leges, hagyományőrző pünkösdváró estéjét május 18-án, szomba-
ton 18 órakor a Kisiskola színháztermében.

A pódiumon kezdésként a pünkösdi hagyományokat elevenítette fel 
13 leány, akik Berzéné Magyar Krisztina rendezésében zöldág-járást 
mutattak be. 

Bordásné Kovács Katalin felkészítésével városunk elhivatott peda-
gógusa, a több évtizede elhunyt Kiss József helytörténeti gyűjtéséből 
érdekes helyi földrajzi nevek legendáival ismerkedhettek meg a nézők. 
A Kozmapart, a Csörsz árok, a Gacsos, a Barát-tó és a monostor ha-
rangja keletkezéséről, történetéről hallhattak legendákat és tényeket 
az alvégi versmondó kör résztvevőitől. Majd gyermekek és felnőttek 
tolmácsolták kedvenc verseiket. 

Kovács Tímea rendezésében bemutatkoztak új darabjaikkal; a 
Mörrenmorcogi Micó és a Békakirály produkciókkal a kis színjátszók, 
az új Napsugár Gyermekszínpad. Az estet hangulatos megzenésített 
versek előadásával Jáger János zárta. A rendezvény igazi lelki felkészü-
lést jelentett a mintegy 80 fő résztvevőnek. 

A mini-projekt a „Jászfényszaru városközpontjának értékmegőrző 
megújítása” városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Város-
központ Programalap (JFSZ-5.1.1/FVR-2012) támogatásával a Ha-
gyományőrző programcsomagban valósult meg. 

(ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0003)  Katinka

Tájékoztatjuk azokat a lakosokat, akik részére foglalkoztatást helyet-
tesítő támogatás (havi 22.800 Ft) került megállapításra, hogy kötele-
sek bejelenteni 15 napon belül a Jászfényszarui Közös Önkormányzati 
Hivatal Szociális Irodájában, amennyiben munkaviszonyt létesítenek.

Az utóbbi időben azt tapasztaltuk, hogy azok a támogatásban része-
sülő személyek, akik munkaviszonyt létesítenek, nem jelentik a Szo-
ciális Irodában a foglalkoztatásuk tényét. Ezt követően is felveszik a 
helyi GAMESZ-nál teljes hónapra a támogatást, amelyre viszont már 
nem jogosultak a kereső tevékenységük miatt. 

Az 1993. évi III. törvény értelmében ilyen esetekben a jogosulatla-
nul felvett ellátást vissza kell fizettetnünk.

Annak érdekében, hogy fenti eljárásokat elkerüljük, kérjük szíves-
kedjenek minden esetben jelezni, ha kereső tevékenységet végeznek, 
– még akkor is, ha a foglalkoztatásuk csak rövid ideig tart.

Együttműködésüket köszönjük.
Szociális Ügyintézők

Kosárfonás

Varrókuckó
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A Süni csoport egy mozgalmas délelőttje az iskolában…

„Mesevilág, most mennem kell…”

Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében a Napsugár 
Óvoda nagycsoportja számára tanóra-látogatást szerveztünk május 
hónapban. Meglátogattuk az első osztályos nebulókat, akik többen 
régi óvodásaink voltak, s nagy szeretettel fogadtak bennünket. Meg-
figyelhették a kicsik, hogy milyen egy tanterem, hogyan zajlik egy 
iskolai óra, s milyen szabályokhoz alkalmazkodva illik mindenkinek 
viselkednie az új közegben. A matematikaóra után az ovisak nagyon 
boldogan vették birtokba a kisiskola udvarán lévő játszóteret is. Kö-
szönjük Fáczán Izabella tanító néninek és osztályának, hogy szívesen 

láttak bennünket. Nagy élmény volt az iskolába készülő gyermekek szá-
mára a különleges délelőtt során az is, hogy a harmadik órában a torna-
teremben megmérkőzhettek a Szivárvány Óvoda Pillangó csoportjával. 
Az ügyességet, gyorsaságot, leleményességet igénylő versenyjátékok 
nagyon izgalmasak voltak a gyerekek számára, s végül mindkét csapat 
„aranyéremmel” gazdagodhatott.

Bízunk benne, hogy a közösségépítő programok hatására, mire a 
kisgyermekek szeptemberben újra átlépik az iskola küszöbét, kicsit ol-
dódik a bennük lévő feszültség, s az ismerős arcokat látván, hamarabb 
barátokra találnak új kis közösségükben.

Kép és szöveg: Kovácsné Papp Andrea

Az óvodás éveitől búcsúzó Süni csoportot többek között Robert 
Fulghum örökérvényű gondolataival engedtük útjára május utolsó, 
ünnepélyes péntek délutánján:

Már Az ÓvodáBAn MeGtAnUltAM Mindent,
AMit tUdni érdeMes

(részlet)
„Életem legfontosabb viselkedési szabályait egytől egyig az óvodában 

sajátítottam el. Az egyetemen a bölcsesség nem volt különösebb érték, 
az óvodában azonban annál inkább. Íme, amit tanultam:

Ossz meg mindent másokkal!

Ne csalj a játékban!
Ne bánts másokat!
Mindent oda tégy vissza, ahonnét elvetted!
Rakj rendet magad után!
Ne vedd el a másét!
Kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat okoztál!
Evés előtt moss kezet!
Húzd le a vécét!
A frissen sült sütemény és a hideg tej tápláló.
Élj mértékkel! Minden nap tanulj, gondolkodj, rajzolj, fess, énekelj, 

táncolj, játssz és dolgozz egy keveset! Délutánonként szundíts egyet! 
A nagyvilágban óvatosan közlekedj, fogd meg a társad kezét, és ne 
szakadjatok el egymástól!

Ismerd fel a csodát! Ne feledd a magocskát a műanyag pohárban: a 
gyökerek lefelé terjeszkednek, a növények felfelé, és senki nem tud-
ja pontosan, mindez hogyan van, de valamennyien hasonlóképpen 
élünk. Az aranyhalak, a hörcsögök, a fehér egerek, még a magocska is 
a műanyag pohárban – mind meghalnak egyszer. Mi is.

És emlékezz az első szóra, melyet megtanultál – a legfontosabbik-
ra –: Nézd!

Minden fontos dolog bennük foglaltatik. A szeretet és az alapvető 
higiénia. Az ökológia, a politika, az egyenlőség és az értelmes élet. 
Válaszd ki bármelyik pontot, fordítsd le bölcs, felnőtt szavakra, és al-
kalmazd családodra, munkádra, egész életedre – meglátod, bölcsnek 
és igaznak fogod találni.

Gondold csak el, mennyivel jobb volna a világ, ha összes lakója süte-
ményt és tejet uzsonnázna minden délután három órakor, aztán pedig 
fogná a plédjét és szunyókálna egy keveset. És akárhány éves is vagy, 
még mindig érvényes a szabály: a nagyvilágban fogd meg a társad ke-
zét, és ne szakadjatok el egymástól.”

sok sikert kívánunk mindenkinek az iskolában!
Kovácsné Papp Andrea

Ismerős arcok

Az iskola udvarát is kipróbáltuk!

Billegünk-ballagunk. Fotó: Farkasné Szabó Erika
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Gyermeknap a Koreai Kulturális Központ közreműködésével

A Szivárvány Óvoda évzáró képeiből

2013. május 29-én délelőtt gyermeknapi rendezvényen vehettek 
részt városunk óvodásai. Előzetesen felvettem a kapcsolatot a Koreai 
Kulturális Központ szóvivőjével, Pálffy Dórával, aki segített ennek a 
délelőttnek a megszervezésében. A gyermeknapot megelőzően sokat 
beszélgettünk az óvodában a gyerekekkel arról, hogy Magyarországon 
kívül még nagyon sok ország van a világon, ahol sokféle ember él. Van 
egy ország, amit úgy hívnak, hogy Korea, ott koreai emberek élnek, 
koreai nyelven beszélnek. Egy kicsit betekintettünk az ő kultúrájukba. 
Megfigyeltük népviseletüket, melyet a nagyobb óvodások le is rajzol-
tak. Koreai dalokat, koreai meséket hallgattunk.

A délelőtt első programja taekwondobemutató volt. A taekwondósok 
Hódmezővásárhelyről érkeztek, és teljesen elbűvöltek bennünket. A 
fiúk közül többen is felpattantak a székről és megpróbálták utánozni 
őket. A többiek is szájtátva figyelték a bemutatót, ilyen élményben 

bizony nem túl gyakran van részünk. A bemutató után koreai pop-
dalokat hallgattunk magyar, illetve koreai nyelven, majd egy koreai 
népmesét hallhattunk Pálffy Dóra tolmácsolásában (A kisfiú és az üres 
virágcserép). Az óvodások a szóvivő körül helyezkedtek el az előző-
leg elkészített meseillusztrációikkal. A végén megbeszéltük a mese 
tanulságát, hogy mindig őszintének és becsületesnek kell lennünk. 
A délelőtt záró programjaként egy koreai mese elevenedett meg a 
vetítővásznon. Az óvodában elkészített rajzok június végén kiállítás-
ra kerülnek a Koreai Kulturális Központban, amire nagyon büszkék 
vagyunk. Nagy élmény volt ez mindannyiunknak, hiszen az óvodások 
egy kis betekintést kaptak a koreai nép kultúrájába. Köszönjük ezt a 
délelőttöt a Koreai Kulturális Központ szóvivőjének, Pálffy Dórának, 
aki segített ennek a délelőttnek a megszervezésében.

Dobákné Sárközi Katalin Napsugár Óvoda tagóvoda-vezető

Szídd fel begyem a sok vizet! Fotó: Földvári Edit

Szalaggyakorlatok a Pillangó csoport előadásában. Fotó: Földvári Edit

Fotók: Földvári D
orottya

A Csiga csoport lovasai. Fotó: Földvári Edit A Süni csoport hercegnői. Fotó: Dobákné Salamon Xénia
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IskolaI hírek

FoCi
Bozsik-program: a Magyar labdarúgó szövetség által rendezett 

otP-Mol Bozsik intézményi Program körzeti gyermeklabda-
rúgó tornán 2. korcsoportban:

tornák: 2012. október: első helyezés, 2012. november: harmadik 
helyezés, 2013. február: második helyezés, 2013. április: negye-
dik helyezés;

részt vevő tanulók: Szénási András (6.b), Szénási Dávid (6.b), 
Kocsis Martin (6.b), Rácz Patrik (5.c), Máté István (5.c), Rafael 
Máté (5.b), Czakó Péter (5.b), Téglási Ferenc (5.b), Péter Gergő 
(5.a), Rafael Leon (4.b); Testnevelő: Luca Marius

A Gróf széchenyi Katolikus Középiskola által rendezett: jászsági 
labdarúgó tornán IV. korcsoportban 12 csapatból az iskolánk 
csapata a 7. helyen végzett.

Részt vevő tanulók: Csuzz Martin (8.c), Rafael Arnold (7.c), Bol-
dogházi Máté (7.b), Rafael János (7.b), Szász Árpád (7.b), Szénási 
András (6.b), Rácz Patrik (5.c); Testnevelő: Luca Marius

MAteMAtiKA
zrínyi ilona országos Matematikaverseny megyei döntőjének 

legeredményesebb tanulói több száz versenyző közül: 5. évfolyam: 
19. Borbély Viktória (5.c) Felkészítő tanára: Balog Zsuzsanna; 6. 
évfolyam: 73. Berényi Levente (6.a) Felkészítő tanára: Váczi Er-
zsébet; 7. évfolyam: 94. Pál Zsófia (7.a) Felkészítő tanára: Szakali 
János; 8. évfolyam: 57. Kovács Bence (8.c) Felkészítő tanára: Ba-
log Zsuzsanna;

Kalmár lászló országos Matematikai verseny megyei döntőjén 
több száz versenyző közül: 10. helyezést ért el: Borbély Viktória 
(5.c) Felkészítő tanára: Balog Zsuzsanna

KéMiA
Hevesy György országos Kémia verseny megyei döntőjének részt-

vevői: 7. évfolyam: 6.: Pál Zsófia (7.a), 7.: Zsólyomi Kristóf (7.a), 
10.: Rácz Zsolt (7.c), 12.: Zsámboki Dóra (7.b), 16.: Sánta Patrik 
(7.c); 8. évfolyam: 9.: Drabos Tamás és Kovács Bence (holtver-
seny) (8.c), 10.: Urbán Bálint (8.c); Felkészítő tanár: Mészárosné 
Dobák Ildikó

FÖldrAjz
teleki Pál országos Földrajz verseny megyei döntőjének helye-

zettjei:
7. évfolyam: 7. Majzik Bence (7.c), 8. évfolyam: 6. Rubint Bence 

(8.b), Felkészítő tanár: Palotainé Jánosi Krisztina
BiolÓGiA

Kaán Károly országis természet- és Környezetismereti verseny 
megyei döntőjének helyezettjei: 6. évfolyam: 3. Kotán Csenge 
(6.b), 5. Fábián Alexandra (6.a), 6. Szücs Levente (6.c), 11. Nagy 
Martina (6.b); Felkészítő tanár: Tóth Sándorné

Herman ottó országos Biológia verseny megyei döntőjének he-
lyezettjei: 7. évfolyam: 4. Sánta Patrik (7.c), 6. Garas Alexandra 
(7.c) Felkészítő tanár: Tóth Sándorné

A 8. osztályosak sikeres felvételi vizsgáját segítették az előkészítőkön: 
Matematikából: Balog Zsuzsanna, Magyar nyelv és irodalomból: Sza-
bó Lászlóné és Bakóné Koczka Katalin

eCdl eredMényeK
Összesen: 33 fő

4 modulból vizsgát tettek:
8.a: Dobai Viktória, Hornyák Melinda, Juhász Annamária, Keszt-

helyi Kitti, Kovács Viktória, Reichenberger Anasztázia
8.b: Bálint Bettina, Borbély Evelin, Dudás Dániel, Móra Fanni, 

Pető Fruzsina, Rubint Bence, Sápi Evelin, Sóti Dániel, Szil-
ágyi Máté, Wynnik Renátó

8.c: Cseszkó Mira, Drabos Tamás, Fekete Viktória, Harango-
zó Dóra, Juhász Kíra, Kiss Vivien, Kovács Eszter, Luklider 
Ádám, Pető Noémi, Urbán Bálint

3 modulból vizsgát tettek:
8.a: Juhász Máté, Sárközi József
8.b: Szilvási Noémi
8.c: Csuzz Martin, Mezei Andrea, Radics Gyula

2 modulból vizsgát tett:
8.c: Marton Kristóf 

Felkészítő tanár: Koscsák Róbert

Tóth Sándorné, a reál munkaközösség vezetője

Ebben a tanévben immár harmadszor hirdette meg a Diákönkor-
mányzat a felső tagozatos osztályok számára a Grafiti nevű pályázatát. 
Célunk ezzel, hogy a Nagyiskola udvari kerítését dekorálva az egész 
udvart hangulatosabbá, színesebbé varázsolják az ügyes gyermekke-
zek. Most hat osztálynak sikerült megvalósítania az elképzelését, bár 
ha az időjárás kegyesebb és kiszámíthatóbb lett volna, még többen 
csatlakoztak volna hozzájuk. Május 24-én délután jó hangulatban és 
nagyon lelkesen dolgoztak az osztályok: 4.a, 5.c, 6.a, 6.b, 6.c, 8.b. A 
téma az idei témakörünkhöz, a „ZÖLD ÉV”-hez kapcsolódott: kör-
nyezetvédelem, természeti környezetünk védelme, megóvása. Az osz-
tályok többnyire változatos módon valósították meg az elképzelései-
ket. Az estére elkészült alkotásokat Zsóka néni segítségével értékeltük 
és hirdettünk eredményt. Az aranyérmes helyezést a 8. b nagyon gon-
dosan, szemet gyönyörködtetően elkészült műve nyerte. Balogh Zsu-
zsanna tanár néni tanítványai egyébként a harmadik képet festették a 
kerítésre, amelyből kétszer el is vitték az első helyezést. Gratulálunk 
nekik is és minden résztvevőnek! Köszönjük, hogy megint egy kicsit 
szebb és barátságosabb lett az udvar! Kép és szöveg: Kovács Lászlóné

2013. január elsejétől a jászfényszarui általános iskola a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ fenntartása alatt működik. A Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ Jászberényi Tankerületének mun-
katársai minden hozzájuk tartozó intézménnyel szoros kapcsolatot 
tartanak a szakmai és gazdasági feladatok megoldásában. A Tankerület 
vezetőjeként az önkormányzati egyeztetéseken több alkalommal is je-
len voltam Polgármester Asszony meghívásának eleget téve.

(folytatás a 13. oldalon)

Felsős versenyek – tavaszi időszak

Grafiti 3.0

Tanévzárás
a fenntartóváltás jegyében
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IskolaI hírek
(folytatás a 12. oldalról)
A munkatársaimmal együtt május, június hónapban minden intéz-

ménybe ellátogattunk. Így került sor 2013 június 4-én Jászfénysza-
run is a kollégáim bemutatkozására: László Péter gazdasági referens; 
Kovács Béláné Pető Magdolna tanügyigazgatási referens; Turócziné 
Eszes Mária tanügyigazgatási referens; Csabainé Deák Mónika humán 
referens; Kertész Kővágó Krisztina titkársági referens tájékoztatta a 
tantestület tagjait az egyes szakterületet érintő munkákról, s a tanker-
ület igazgatójaként az intézményfenntartó központ által meghatáro-
zott feladatokról adtam tájékoztatót. A tankerület további munkatársa 
Csordás Zoltán műszaki referens.

A tanév végéhez érve, minden oktatási intézmény számára az alábbi 
köszöntő levelet küldtem a tanévzáró ünnepség kapcsán. 

„Senkinek sem kötelessége
Hogy nagy ember legyen
már az is nagyon szép,
Ha valaki ember tud lenni.

(Alfred Capus)

Kedves Ballagók!
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jászberényi Tankerülete sze-

retettel köszönt Benneteket, az általános iskolát befejező diákokat.
Az életetek egy új fordulatot vesz. Egy régi ajtó zárul be mögöttetek, de 

ne féljetek, hiszen ezzel egy kezdet, egy új ajtó nyílik ki. Soha ne felejtsétek 
el, kik Benneteket szeretnek, soha ne fordítsatok hátat az embereknek. 
Szeressétek a szépet, keressétek a jót. Új diákok, új tanárok és új iskola 
vár rátok, sok minden változik, de Ti maradjatok önmagatok. Semmi baj 
nem érheti a világon azt, aki erős, kitartó és bátor. Amilyenre szeretnétek, 
úgy formáljátok a világot!

Ezen gondolatok jegyében kívánunk tartalmas, sikeres, álmokban sem 
fukarkodó középiskolai éveket.

Szívélyes üdvözlettel: Birinyi János
 tankerületi igazgató
 és munkatársai
Jászberény, 2013. június 15.”

 Birinyi János 
 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
 Jászberényi Tankerület igazgatója

A hagyományoknak megfelelően ezt a tanévet is egy vidám, felhőt-
len nappal zártuk az iskolában. A Diákönkormányzat szervezésében, 
a nyolcadikos tanulók ötletei alapján született meg a diáknap terve-
zete. Június13-án reggel 8 órakor a Nagyiskolában gyülekeztek a fel-
ső tagozatos diákok. Rövid programismertető után évfolyamonként, 
kerékpárral indultak a különböző állomásokra a gyerekek osztályfő-
nökeikkel együtt. Tanulás és lecke helyett ezen a napon játék, ver-
sengés, sport, irodalmi és betűrejtvények vártak minden helyszínen a 
tanulókra. A Nagyiskolában a mesemegjelenítés, híres emberek kita-
lálása mellett „mocsárjáráson” kellett átesni mindenkinek. A követke-
ző akadályok színhelye a sportpálya volt. Itt „vak” pincérek, talicskás 
labdavezetők és „háromlábú” versenyfutók mérték össze ügyességüket. 
A Szent József Szabadidőparkban a helyszín adta lehetőségeket kihasz-
nálva lehetett ügyeskedni a kerékpárosoknak a különböző akadályo-
kon, a drótkötélpályát is mindenki kipróbálhatta.

A leggyorsabban hátrafelé haladó „hernyók” is elnyerték méltó dicsé-
retét a tanár bácsik alkotta zsűrinek. A rovásírás megfejtésével kíván-
tunk kellemes vakációt a gyerekeknek. A legutolsó akadálypályaként 
a vásártérre kerekeztek ki az osztályok. Sok móka és nevetés közepette 
hajtották végre az osztályok a rájuk váró furfangos feladatokat. Rá-
jöttünk, hogy a legegyszerűbb zsákban futás milyen vicces, hogy a 
toalettpapírba tekert „múmiáknak” sem könnyű a dolguk. De hogy 
egy hétköznapi befőttes gumi és néhány szívószál mennyi nevetést és 
izgalmat tud okozni, azt nem is gondoltuk.

Végezetül minden osztály jutalma egy kis nasi volt. A „megrendelt” 
jó idő most szerencsére tényleg megérkezett, így ez sem lehetett akadá-
lya ennek a jó hangulatú, fizikai és szellemi próbatételekkel fűszerezett 
délelőttnek.

Köszönjük minden részt vevő tanulónak, hogy a kalandtúrát telje-
sítette, osztályfőnökeiknek is, amiért közreműködtek és buzdították, 
segítették tanítványaikat. Végül, de nem utolsó sorban köszönet illet 
meg valamennyi, a négy helyszínen „szolgálatot” teljesítő felnőttet, 
mert ők is derekasan helytálltak!

Mindenkinek nagyon szép és tartalmas nyári szünidőt kívánunk!
Kovács Lászlóné · Fotók: Pál Alíz

Tanévzáró kalandtúra
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Acs 2,1-4. 12k.:
„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és 

mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, 
hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zú-
gás támadt az égből, amely betöltötte az egész 
házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek 
jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és 
leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megtel-
tek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek 
beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy 
szóljanak... Álmélkodtak mindnyájan, és nagy 
zavarban kérdezgették egymástól: „Mi akar ez 
lenni?” 

A mai emberre jellemző, hogy ha igazán 
nagy bajban van, akkor fordul Isten felé: 
krízishelyzetben, betegségnél, halálesetnél. 
Ezekből a helyzetekből ha sikerül talpra állni, 
legtöbbször rövid idő múlva ismét elfordul. 
Ha nem jön segítség, akkor igazolni látszik: 
„Lám, én kértem, mégsem segített”. Igazi 
kegyelmi állapot, ha valaki a problémái kö-
zepette is kitart az Isten felé érzett hitében, 
bizalmában. Az a szemlélet is megfigyelhető 
közöttünk, emberek között, hogy elfogad-
juk ugyan a Teremtő létét, de inkább csak 
a fantáziálás és a mese szintjén gondolunk 
rá. A mindennapok erősen anyagközpontú 
gondolkodása nagyban hozzájárul az efféle 
lelki, szellemi beállítottsághoz. A másikfajta 
hozzáállás a „valami van” és a „kell lenni vala-
kinek”. Azonban ez eléggé felfoghatatlannak 
és távolinak tűnik, én meg itt és most vagyok. 
A végső érv: ez különben is „a papok dolga”. 
Ritkán beszélnek a felnőttek egymás között 
hitről, vallásról, pedig kellene erről eszmét 
cserélni. Gondolja át a kedves Olvasó, család-
tagjaival, barátaival mik azok a témák, amik a 
leggyakrabban feljönnek a beszélgetéseikben? 
Hogyan várható el, hogy a gyerekekkel, ne-
tán a kamaszokkal –akik jó része elfordul az 
egyháztól – lehessen beszélgetni e témáról, ha 
példát nem hall? Mire lát ma példát a felnőt-
tek beszélgetéseiben? Ki-ki átgondolhatja…

Mi is történt pünkösdkor? Mire emlé-
kezünk? A Húsvétot követő 7. vasárnap 
ünnepeljük, az 50. napon. A feltámadás és 
a mennybemenetel utáni nagy esemény. Ta-
lán a legnehezebb elképzelni a „Szentlélek 
kiáradását”. Az Atya és a Fiú ábrázolása a 
művészetek segítségével könnyebbé teszi az 
elképzelést, hiszen sokféle festmény, freskó, 
rajz, szobor született évszázadokon át. Nem 
túl találóan, de galamb formában több he-
lyen látható a Szentlélek ábrázolása is (mikor 
Jézust megkeresztelkedett a Jordán vizében és 
galamb szállt a vállára – innen ez az elkép-
zelés). Egyszer valaki úgy fogalmazott, hogy 
az Atya és a Fiú közötti tekintet, pillantás a 
Szentlélek. A kiáradásától – mely az apostolo-
kat eltöltötte – bátrak lettek, kiléptek a nyil-

vánosság elé, hirdettek és olyan hihetetlenül 
erős volt az isteni közelség és annak hatása, 
hogy semmilyen félelem nem látszott ezeken 
az embereken, pedig őket a legkülönfélébb 
módon kivégezték. Hirdették az elhozott új 
szövetséget, az új tartalmat: az ember az isteni 
birodalomba, az Atya otthonába kapott meg-
hívást, azaz a mennyországba.

Azóta is áll ez a meghívás. szellemi képes-
ségeinknél fogva, az öntudatra ébredésünk 
és a megismerés által szabadon dönthe-
tünk, merre indulunk, mit teszünk nap 
mint nap. élünk-e a meghívással? emberi 
kapcsolatainkban hogyan éljük meg em-
berségünket? A Szentlélek éltet, élővé tesz, 
kapcsolatot tart. De: érzékelése nem az em-
beri érzékszerveinkre épül. E gondolatok 
elfogadása ma nagyon nehéz. Egyre többen 
keresnek utakat, mert érzik: a lélek szükség-
lete, hogy nem csak az 5 érzékszervünk által 
felfogható világ létezik. A modern világ sok 
kárt tett az emberi lélekben, szellemben. 
Rajtunk áll, hogy keresünk-e tovább, hol 
keresünk, mit akarunk. Honnan kérünk és 
várunk segítséget?

A pünkösdi ünnepek után sorban a Szent-
háromság vasárnapja és az Úrnap következik. 
Ezeken a vasárnapokon szó volt arról, hogy 
a természeti vallások létének a végét a görög 
filozófusoknak köszönhetjük, hiszen ők kér-

dőjelezték meg az ún. mitikus-mesés világ-
képet. A görög filozófusok (pl.: Szókratész) 
valláskritikájának komoly szerepe volt, segí-
tette a szellemi tisztánlátást. A természeti val-
lások – melyek emberi fantázia szüleményei 
voltak – eltűntek és szinte „berobbant” Jézus 
és a vele közvetlenül megtapasztalható is-
tenélmény. Minden emberi eszmefuttatásnál 
értékesebb és hitelesebb az apostolok és a ta-
nítványok közvetlen tapasztalata. Ők látták 
többen Jézus csodáit, átélték a feltámadást.

Basa Éva

Mint minden évben, ebben a tanévben is 
készültünk az elsőáldozásra. Ebben az évben 
19 gyermek szeretett volna a szentségi Jézus-
sal találkozni. Az elsőáldozáskor két szentsé-
get vesznek a gyermekek magukhoz: a bűn-
bocsánat szentségében az irgalmas Jézussal 
találkoznak, az Oltáriszentségben pedig Jézus 
testét és vérét veszik magukhoz.

Hosszú évek tanulása előzi meg a szentsé-
gek vételét. Van, aki már óvodás kora óta jár 
hittanra, van aki csak általános iskolás korá-
ban iratkozik be az első órákra. Természete-
sen 3-4 év szükséges ahhoz, hogy a keresz-
tény élet alapismereteit elsajátítsák. A tudás 
mellett a helyes lelkület kialakítása is fontos, 
amire a kisgyermekek alapvetően fogéko-
nyak. Sajnos, az őket körülvevő sok negatív 
dolog őket is „megfertőzi”, ezért óriási szere-
pe és feladata van a szülőnek, hogy szelektálja 
ezeket. Gondolok a nem megfelelő TV mű-
sorokra, játékokra. Rohanó, gyakran szere-
tetlen világunkban fontos még az egymásra 
figyelés, törődés és a szeretet megtanulása is, 
amit a hittanórákon is igyekszünk kialakí-
tani, gyermekeinket ránevelni. A rendszeres 
szentgyónásnak, mellyel szintén az elsőáldo-
zás előtt találkoznak először a diákok, a ké-
sőbbi életükben is fontos szerepe kell hogy 
legyen. Meggyőződésem, hogy egy jó gyónás 
az ember életében helyre tudja tenni a dolgo-
kat. Biztos vagyok benne, hogy sokkal keve-
sebb depressziós ember lenne országunkban, 
ha rendszeresen élnének ezzel a lehetőséggel. 
Az irgalmas Jézus mindannyiunkkal szeretne 
találkozni, de előbb nekünk kell őt beenged-
ni életünkbe. Jézus ott áll szívünk, lelkünk 
kapujánál, és nap mint nap kopogtat. Been-
gedni viszont egyedül „én” engedhetem. Az 
első lépést talán nehéz megtenni, de mind-
annyiunk számára megéri.

Az Oltáriszentségben lakozó, rejtőző Jézus-
sal pedig táplálhatjuk lelkünket, mert ahogy 
a fizikai testnek, úgy a léleknek is szüksége 
van táplálékra. Az emberei testet kenyérrel, 
az emberei lelket az Oltáriszentség vételével 
táplálhatjuk. Mindezeket egyházunk ingyen 
és szeretettel kínálja minden ember számára. 
Éljünk vele, hogy majdan elnyerjük az örök 
életet! Sándorné Tóth Éva

Ahogy én hallottam…
Pünkösd, Úrnap

Elsőáldozás 2013
A hittanoktató

szemével
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elsőáldozó lettem!
Sokat készültünk az elsőáldozásra és a gyó-

násra, de nem hiába, mert gyónáskor és ál-
dozáskor ügyesek voltunk. Éva nénit nagyon 
becsülöm, mert kitartott mellettünk, mikor 
rosszak voltunk, meg amikor nem, akkor is. 
Nagyon izgultam elsőáldozáskor, mert két 
szín alatt áldoztunk és azért is, mert Jézus tes-
tét és vérét vehettem magamhoz. Remélem, 
hogy az alsó tagozatosok is járni fognak hit-
tanra és elsőáldozók lesznek.

Mezei Virág

Az én elsőáldozásom
Én az elsőáldozást nagyon vártam és nem 

is izgultam még a gyónás előtt sem. Éva néni 
mondta nekünk, hogy ne féljünk, nem esz 
meg a pap bácsi. Nekem az volt a jó, hogy 
a pap bácsi minket két szín alatt áldoztatott, 
és hogy átvehettem Jézus valóságos testét és 
vérét. A mise után hazamentünk és egy nagy 
ebédet csináltunk, estére együtt kimentünk a 
fogathajtóra.

Harangozó Albert

elsőáldozó lettem!
Kedves felnőttek, kedves gyerekek, kedves 

idősebbek!
Június 1-jén, egy szombati napon volt a 

gyónás. Nagyon vártam már, de egy kicsit 
izgultam is. Éva néni mondta, hogy nem kell 
izgulni, mert ha kijövök, akkor tiszta lesz a 
lelkem és boldogabb leszek. Én akkor kicsit 
megkönnyebbültem. Eltelt egy kis idő és én 
következtem, körülbelül 5 perc, míg kijöt-
tem, de nagyon boldog voltam és megköny-
nyebbültem. Eltelt egy nap.

Már reggel kilenckor keltem, hogy időben 
készen legyek. Olyan fél 11-kor indultunk. 
Kint a templom előtt sorakoztunk, megvár-
tuk, hogy a pap bácsi és a segítői is megér-
kezzenek. Körülbelül 10 percet voltunk kint, 
mikor megérkezett az atya és mentünk be. 
Elkezdődött a mise. Az atya első sorban min-
ket köszöntött. A mise szinte rólunk szólt, 
vagyis az elsőáldozókról. A mise közepén volt 
a könyörgés, amit mi, elsőáldozók mond-
tunk. Én az elsőt mondtam, ott egy kicsit 
izgultam, hogy elrontom, de nem rontottam 
el. Visszaültünk a helyünkre és folytatódott a 
mise. Nem sokkal utána volt az áldozás, mi 
mentünk először. Mikor megkaptam a szent 
ostyát, vagyis magát Jézust, boldog voltam, 
mert magamhoz vehettem őt, Jézust.

Ez történt velem, és boldog vagyok, hogy 
ezt mással is megoszthatom!

Béczy Boglárka, 4/a

istennel való kapcsolat
Sziasztok! Botond vagyok, az egyik elsőál-

dozó. Az elsőáldozás előtti napon meg kel-
lett gyónnunk. Sok bűnt hallott a pap bácsi. 
Másnap öltöztünk a szentmisére, mert eljött 
az elsőáldozás ideje. Nagyon izgultam, és 
a többi elsőáldozó is izgult. Ez volt életem 
legszebb napja. Eljöttek az unokatestvéreim. 
Ünnepeltünk nagyon sokáig. Sok köszönetet 
mondanék Éva néninek és a pap bácsinak. 
Azt szeretném mondani, hogy akik először 
áldoznak, ne izguljanak.

Hornyák Lehel Botond

Pünkösdhétfő
Első alaklommal rendezték a Szent Erzsébet 

házban az Egyházközségi napot. Szabadtéri 
misével kezdődött, majd utána csapatvetél-
kedő volt. A vetélkedőt követően ettünk és 
játszottunk. Volt tűzoltó és rendőrautó be-
mutató, de az inkább a kicsiket hozta lázba. 
Volt két lovas kocsi, amik elvittek minket egy 
körre. A programokat a Golf Együttes zárta, 
Én nagyon jól éreztem magam, és remélem, 
hogy jövőre is - ahogy megígérték - lesz ilyen 
rendezvény.

Tóth Julianna 7.c

Pünkösdi közösségi nap
Nagyon sok élménnyel gazdagodtam a pün-

kösdhétfői közösségi napon. A programok 
a szabadtéri szentmisével kezdődtek, ami 
nagyon jó volt, mert ilyet még nem láttam. 
Aztán kezdődött a sorverseny. Én a Lángolók 
közé tartoztam, és elég jó helyezést értünk el, 
mert másodikok lettünk. A megmérettetésen 
volt villámkérdés, ügyességi próbák és volt, 

mikor az énektudásunkat kellett megcsillog-
tatni. Ezután jöhetett a finom ebéd, a bab-
gulyás. Majd egy kicsit kötetetlenebb prog-
ramok következtek. Volt lovas kocsikázás, 
rendőr és tűzoltó bemutató. Végül a napot a 
Golf Együttes zárta. Remélem, legközelebb is 
lesz ilyen nap.

Pál Zsófia

első Pünkösdi Családi nap
Ez volt az első alkalom Jászfényszarun, hogy 

pünkösdhétfőn közösségi napot tartottak. 
Reggel 11 óra előtt már elkezdtek gyülekezni 
az emberek, kicsik, nagyok, fiatalok és öregek 
egyaránt. A napot a 11 órai szabadtéri mise 
nyitotta. Nekem nagyon tetszett, mivel most 
láttam először szabadtéri szentmisét. Ezután 
következett a csapatok felosztása, majd elkez-
dődött a verseny. Sok izgalmas és vicces fel-
adat volt, többek között például a kötélhúzás, 
éneklés, valamint sok más is. A verseny után 
kiosztották a nyereményeket. Az I. helyezett 
megkapta a Pünkösdi kupát. Ezután követ-

kezett az ebéd, ami nagyon finom volt. Mi-
után ott végeztünk, lehetett lovas kocsikázni, 
vagy kipróbálni a tűzoltó autót, vagy lehetett 
a Cserkészház udvarán játszani. A kicsik és az 
idősebbek is találtak elfoglaltságot. A napot a 
Golf Együttes jó hangulatú koncertje zárta. 
Nekem nagyon tetszett, jól szórakoztam. Re-
mélem, hogy még sok ilyen nap lesz.

Zsámboki Dóra 7.b

egy nap a Cserkészházban
Már délelőtt, amikor odamentünk, külön 

fogadtatásban volt részünk a frissen sütött ka-
láccsal. Azután a szabadtéri mise egy nagyon 
jól sikerült ötlet volt, az egésznek egy formát 
adott. Azután a játékok jól elütötték az időt 
ebédig. Igaz, nem a nyertes csapatban vol-
tam, de azért jó volt. A játékban megéhezve 
külön jólesett az ebéd. Délután a barátokkal, 
haverokkal a foci és a játék szintén jó volt. 
A végén a Golf Együttes hangulatosan zárta 
be a napot.

Kiss Sándor 7.b

Elsőáldozás
a gyerekek szemével

Gyerekszemmel az első Egyházközségi napról

Fotó: Pál Alíz
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A szép korúakra gondolni, gondjukat 
viselni szép gesztus és az utókor egyik leg-
nagyobb kihívása is – így gondolkodnak 
az emberek. Az idősek gondját vállunkra 
venni, ahogy azt Cirenei simon is tette, 
több mint gesztus: Hivatás. ápolónők, 
gondozónők, szakemberek: köztünk jár-
nak, a hétköznap angyalai egy olyan világ-
ban, ahol már lassabban telnek a napok. 
Kiss jánosné intézményvezetővel és Fricz 
erzsébet mentálhigiénés munkatárssal be-
szélgetünk az idősek otthonának minden-
napjairól.

Hogyan telik egy nap az Idősek Otthonában?
Fricz Erzsébet: A bent lakók a tyúkokkal 

kelnek és fekszenek. A délelőtti órákat szí-
vesen töltik beszélgetéssel, ám az otthonban 

minden napra jut szervezett program is. 
Filmnézés, játékok, kézműves, kreatív foglal-
kozások, heti három alkalommal torna tar-
tozik programjainkhoz. Minden hétköznap 
délben ebédeltetünk. A foglalkozásaink zö-
mét ebéd után, délután tartjuk, 14.30–16 óra 
között. Este a lakók pedig olvasnak, rejtvényt 
fejtenek vagy tévét néznek. Vannak kedvenc 
csatornáik, ezek közül válogatnak.

Akkor nem is telnek olyan lassan a napok!
Kiss Jánosné: Törekszünk arra, hogy a hoz-

zánk ellátogató idősek ne csak összejárjanak, 

hanem itt, az intézmény falain belül közös-
séget is alkossanak. Célunk, hogy az idősek 
szellemi, fizikai és lelki egészsége, frissessége 
is megmaradjon, ezért szervezünk részükre 
annyi mindent. Nagy öröm számunkra, hogy 
Kiss Gábor atya minden hónapban elláto-
gat hozzánk. Szeretik és várják őt. Szívesen 
beszélgetnek vele az élet kisebb dolgairól és 
nagy örömmel hallgatják az idősek az evangé-
liumot és az arról folytatott eszmecserét.

A nagyobb ünnepeket itt benn is megtart-
juk. Karácsonykor eljönnek hozzánk a szent-
családosok, de érkeznek az óvodából is Bet-
lehemezni. Minden évben megünnepeljük a 
karácsonyt, a húsvétot és az Anyák napját is. 
Egyik legnagyobb belső ünnepünk az idősek 
napja, melyet együtt ünnepelünk: bentlakók, 
dolgozók és klubtagok.

olyan ez a közösség, mint egy család…
Fricz Erzsébet: Pontosan! Ha szabadságra 

megyünk, akkor ugyanúgy hiányoznak ne-
künk az idősek. Érdekel, mi történik velük. 
Egyformán szeretünk minden idős embert, 
aki ellátogat hozzánk. Nekünk ez a hivatá-
sunk.

Ki lehet tag?
Kiss Jánosné: Minden idős ember előtt nyit-

va van az intézmény kapuja – a szó legszoro-
sabb és átvitt értelmében is –, aki úgy érzi, 

segítségre van szüksége, de azokat is szeretet-
tel látjuk, várjuk, akik tartalommal szeretnék 
feltölteni egyhangú napjaikat. Hiszen célunk 
az, hogy közösséggé, nagy családdá formáljuk 
az itt élőket.

szép és nehéz szakma, amit hivatástudat 
nélkül nem lehet csinálni. Miért választot-
ták ezt?

Kiss Jánosné: Az iskola befejezésével itt ta-
láltam először munkát és idővel felnőttem a 
feladathoz. Hosszú évek munkája, hogy itt 
vagyok és velük foglalkozom, persze, ez idő 
alatt tettem is azért (tanultam, képeztem ma-
gam), hogy itt maradhassak. Ma már hivatá-
somnak érzem ezt a feladatot.

Fricz Erzsébet: Gyermekkorom óta vonzó-
dom a segítő szakmához. Mindig is szerettem 
más embereken segíteni, ha csak egy jó szóval 
is. Úgy érzem, hogy itt nem a munkámat, ha-
nem a hivatásomat találtam meg.

Mennyi tagot számlál az idősek otthona?
Kiss Jánosné: 15 állandó, bent lakó tagunk 

van és 15 klubtagunk. Ez annyit tesz, hogy 
15 olyan idős van, aki ugyan nem lakik benn, 
de gyakran ellátogat közénk.

Van, aki csak a tornára jár be. Ez a legnép-
szerűbb foglalkozás nálunk. Másokat a lelki 
tartalmak vonzanak és van olyan tagunk is, 
aki csak beszélgetni jár be. Nagy öröm szá-
munkra, hogy 5–6 olyan idős is van, aki napi 
rendszerességgel bent tölti a délelőttjeit, dél-
utánjait.

Feladatunkhoz tartozik a település idősei-
nek otthoni gondozása is, ennek egyik része 
az ebédeltetés. Naponta 100 idős embert 
ebédeltetünk, önkéntes, megbízott és főállású 
ebédkihordóink segítségével. Az ápolás, gon-
dozás feladatkörébe az otthoni teendőkben 
való segítségnyújtás is beletartozik: gyógy-
szeríratás – kiváltás, bevásárlás és csekkbe-
fizetés, ahogyan az otthoni teendők ellátása 
is: betegápolás, tisztálkodás és fekvőbeteg-
ápolás. Minden téren igyekszünk ellátni a 
gondjainkra bízott időseket. Így egyre köze-
lebb kerülnek hozzánk és nagy szomorúságot 
okoz, ha elveszítjük őket.

Kép és szöveg: Pál Alíz

A minap megkérdezte tőlem az unokahú-
gom, miért nem írunk mostanában az Idősek 
Otthonában történtekről. Igaz, hogy az előző 
lapszámokban nem volt szó rólunk, de ennek 
az az oka, hogy nálunk az elmúlt időszakban 
sajnos többnyire szomorú dolgok történtek. 
Amíg az óvodákban, iskolákban a pedagógus 
látja, hogyan fejlődik, okosodik a rábízott 
kis élet, addig mi ennek az életnek a másik 
végét, az elmúlást is látjuk. Ami bizony rit-
kán „szép”. Többnyire fájdalommal, szenve-
déssel teli. Mert ilyenkor már nem működik 
rendesen sem az elme, sem a test, mig végül 
mindkettő feladja a harcot. Mostanában rö-
vid időn belül három idősünktől is el kellett 

búcsúznunk. Minden haláleset megviseli a la-
kókon, gondozottakon kívül az otthon összes 
dolgozóját is. Úgy érezzük, ilyenkor elveszí-
tünk egy „családtagot”. Egyikük, Litkei Má-
ria nagyon szép kort, 98 évet ért meg. Ő volt 
a korábban Jászfényszarun szolgáló Litkei 
atya testvére. Mária néninek Ő és az egyház 
volt a családja, nekik szentelte az életét. Életé-
nek méltó befejezéseként húsvétkor halt meg. 
Másik idősünk, Rékasi Pálné (élt 89 évet) saj-
nos korán elveszítette a fiát, a lányát és a férjét 
is, halála előtt nem sokkal pedig a testvérét. 
Az ő szájából elhangzó „Miért éljek még?” 
kérdésre bizony ember (gondozónő) legyen a 
talpán, aki könnyen tud biztató választ adni. 

Harmadik halottunk, Kun Ilona (élt 60 évet) 
egy gyermekkori agyhártyagyulladás követ-
keztében értelmileg sérült lett, ezért nem lett 
családja, gyermekei. Édesanyja halála után 
lett a gondozottunk. Az otthon lakói elfogad-
ták, családtagként gondoskodtak róla.

Sajnos egyiküknek sem adatott meg, hogy 
életük utolsó időszakában szűk családi kör 
vegye őket körül, de mindegyikük mellett 
volt egy rokon, unokaöcs, közeli jó ismerős. 
Ők maximálisan megtettek minden tőlük 
telhetőt, hogy megkönnyítsék számukra ezt 
az időszakot, segítve ezzel a mi munkánkat is. 
Köszönet és tisztelet jár érte!

Rigó Krisztina

Ahol lassabban telnek a napok…

Az élet árnyékos oldala
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2013. június 8-án reggel Fózer Tibor tűzol-
tó alezredes a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatósága Jászberényi 
Kirendeltségének vezetője köszöntötte a Jász-
sági Tűzoltó Versenyre benevezett önkéntes 
tűzoltó csapatokat, majd Győriné dr. Czeg-
lédi Márta polgármester asszony megnyitotta 
a versenyt.

A versenyzők stafétafutásban és kismotor-
fecskendő szerelésben mérték össze tudásu-
kat, melynek eredménye az alábbi:

i. Gyermek leány
 1. Jászapáti
 2. Jászszentandrás
 3. Boldog

Gyermek fiú
 1. Jászszentandrás
 2. Jászapáti 1. csapat
 3. Pusztamonostor 
 4. Jászapáti 2. csapat
 5. Boldog 

ifjúsági leány
 1. Jászapáti
 2. Jászszentandrás
 3. Pusztamonostor

ifjúsági fiú
 1. Jászszentandrás
 2. Boldog

Felnőtt női
 1. Jászszentandrás 1. csapat
 2. Jászszentandrás 2. csapat
 3. Pusztamonostor
 4. Jászapáti

Felnőtt férfi
 1. Jászszentandrás 2. csapat
 2. Jászapáti
 3. Jászivány
 4. Jászalsószentgyörgy
 5. Jászjákóhalma
 6. Jászszentandrás 1. csapat
 7. Jászágó
 8. Pusztamonostor
 9. Jászkisér
 10. Jászfényszaru

Sajnos a helyi versenycsapatnak a szerelés 
során előforduló technikai malőr miatt esélye 
sem volt a jobb helyezésre, azonban a verseny 
előkészítésében, lebonyolításában jelesre vizs-
gáztak az egyesület tagjai.

Jászfényszaru Város Önkormányzata a ver-
seny végén a vendég lengyel csapatot és a 
helyi Tűzoltó Egyesületet különdíjban része-
sítette.

N.L.

Idén június 7–9. között a lengyelországi 
Zakliczyn Önkéntes Tűzoltó csapata meghí-
vást kapott a helyi önkormányzattól, hogy 
a június 8-án megrendezésre került Megyei 
Tűzoltó verseny rendezvény keretében ismer-
tesse meg az ottani tűzoltóság rejtelmeit az 
itt élőkkel. Nagyon örültek a meghívásnak, 
hogy ők is bekapcsolódhattak azon civil szer-
vezetek közé, akik a magyar-lengyel barátsá-
got tevőlegesen is ápolják. 

Látogatásukra vendéglátóink több progra-
mot is tartogattak, ami nagy szerencse volt, 
mivel az időjárás a kezdetekben úgy alakult, 
hogy félő volt egy újabb árvíz kialakulása.

Kalandos érkezésüket követően a Szent Jó-
zsef téri Szabadidőparkba invitáltuk a kedves 
vendégeket, ahol a FIROSZ Jászfényszarui 
Szervezete által megszervezett rendezvényen 
különböző programokat tekinthettünk meg. 
A Közösségépítő Kisebbségi napok, ami a 
látogatás egyik fő céljaként indult, az időjá-
rásnak megfelelőn zökkenőmentesen zajlott. 
Természetesen vendéglátó egységeink ismét 
kitettek magukért. 

Medárd napján, Jászfényszaru város sport-
pályáján került megrendezésre a Megyei Tűz-
oltó verseny, melyre szép számban érkeztek 
a résztvevők a környező településekről is. 
Jászfényszaru testvérvárosa, a lengyelországi 

Zakliczyn Önkéntes Tűzoltó csapata is részt 
vett a versenyen. Különböző versenyszámok-
ban mutathatták meg erejüket a versenyen 
résztvevők. Több százan állták körül a ver-
senyzőket. A verseny látványán kívül egyéb 
kulturális, szórakoztató jellegű programokat 
is biztosított a város. Itt kell megemlíteni, a 
Petőfi Művelődési Ház által megrendezett 
zártkörű discot, melyre a részvétel adott volt. 
Örömmel vettük a meghívást, és néhányan 
el is látogattunk. A lengyel vendégeknek 
köszönhetően még a lengyel eredetű tánc, a 
Polski sajátosságait is elsajátíthattuk, ami fan-
tasztikus érzés számunkra. 

Késő éjszaka mindnyájan nyugovóra tér-
tünk, ami azért is sikerült oly könnyedén, 
mert a más nap reggelt a jászfényszarui Min-
denszentek római katolikus templomban 
kezdtük egy szentmise keretében. 

Ezt követően a lengyel vendégeinknek haza 
kellett indulniuk. Ezúttal is kicsit fájt a bú-
csúzás mindnyájunknak, mert mindig reme-
kül érezzük magunkat a lengyel testvérváros-
unk, Zakliczyn-i vendégeink társaságában. 

Újabb megerősítést kapott a kapcsolatok 
minél hosszabb ideig való ápolása. Igyek-
szünk továbbra is ezt a hangulatot megtarta-
ni, aminek eddig is részesei lehettünk.

Pető Petra

Hosszú évek óta nem volt már Jászfény-
szarun önkéntes tűzoltó verseny. Nagy örö-
münkre szolgált, hogy ismét lehetőség adó-
dott versenyrendezésre, egy újjáalakult fiatal 
csapattal. Remélem, hogy hasonló jó eredmé-
nyeket fogunk elérni, mint a régi időkben, és 
nem hozunk szégyent a régi csapat hírnevére. 
Elhunyt parancsnokaink, bajtársaink emléke 
előtt jó eredmények felmutatásával tiszte-
leghetünk. Küzdelmes, kitartó munkájukra 
mindig emlékezni fogunk. Ezúton szeretném 
megköszönni a jelenlegi tagok lelkes hozzá-
állását és a hozzátartozók megértését, hogy 
szabadidejük feláldozásával igyekeztek más 
bajba jutottak segítésére. Pető Ferenc,

az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke

Tűzoltó verseny Jászfényszarun

Vendégségben Jászfényszaru Tűzoltó Versenyén Elhuny tűzoltók
emlékére

Fotó: JTTV

Fotó: Internet



18 MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2013/06

Egy nagyon megtisztelő, de egyben nehéz 
feladatnak próbálok eleget tenni Kovács 
Lászlóné Éva kérésére. A kérése az volt, hogy 
írjam le a gondolataimat egy ballagó diák 
szülőjének a szemszögéből. Első pillanatban a 
válasz egyszerűnek tűnt, majd ahogy elkezd-
tem gondolkodni azon, hogy mit is írnék, 
megijedtem. Először azért ijedtem, mert any-
nyi gondolat árasztotta el a fejem, hogy abból 
akár regényt is lehetett volna írni. Majd a kö-
vetkező pillanatban úrrá lett rajtam a félelem, 
mert hirtelen azt éreztem, hogy én nem is 
láttam semmit az egész ünnepségből… nem 
tudom, kik voltak körülöttem és ki milyen 
ruhában volt és milyen zenék is szóltak és ott 
volt-e mindenki, aki számít? …nem láttam 
semmit és senkit, csak Őt… a kislányomat! 
Aki miatt abban az órában megszűnt a körü-
löttem levő világ – csak úgy, mint a mellet-
tem ülő összes édesanya körül. Hiszen nem 
láttuk gyermeküket soha olyan szépnek, mint 
akkor, nem voltunk rájuk soha olyan büsz-
kék, mint akkor és soha nem éreztük még 
olyan rohanónak az időt, mint akkor. Hi-
szen még csak most született…és máris lezá-
rul életének, gyermek éveinek első szakasza. 
Tudtuk, hogy eljön ez a nap, hiszen próbák 
próbák után… De máris? Ez már az a hét? 
És tényleg VÉGE? 

A szerdai naptól részese lehettem a ballagá-
si ceremóniára való ráhangolódásnak, hiszen 
szerdán egy negyed órára velük voltam a „bo-
lond ballagáson”, csütörtökön éjjel három 

másik szülővel elkísértük őket a szerenádra 
és személyesen is meggyőződhettünk arról, 
hogy ez nem csak nekünk nehéz… sőt! ha 
lehet nekik, még nehezebb, hiszen el kell 
hagyni a biztosat a bizonytalanért, újat kell 
kezdeni, ami nem biztos, hogy ilyen lesz, és 
mi van akkor, ha nem ilyen lesz? Mi vár rám? 
El kell hagyni a barátokat, szerelmeket, el 
kell engedni egymás kezét. A sok-sok könny, 
mind ezekről az érzelmekről árulkodtak. A 
ballagás reggelén mégis boldognak láttam 
őket, hiszen ezt a napot akarták és ez az élet 
rendje.

A műsor felépítését kifogástalannak érzem. 
A mikrofon mögé lépő szereplők és a gondo-
latok, mondatok, melyek általuk eljutottak 
mindenkihez – azt gondolom, még ahhoz is, 
aki ezen az ünnepségen nem azért jelent meg, 
mert a gyermeke ballag – olyan tartalmasak, 
összeszedettek voltak, hogy ahhoz hozzá ten-
ni, abból elvenni nem kellett volna semmit. 
Köszönet érte Szabó Lászlónénak, aki arra 
is módszeresen ügyelt, hogy az elhangzott 
szövegek, tagoltan, érthetően hangozzanak 
el és ez által nyerjenek értelmet az első be-
tűtől az utolsóig. A műsor felépítése abból a 
szempontból is hiánytalan volt, hogy minden 
szereplőre kitért. Búcsúztak a diákoktól, az 
iskola minden szegletétől, folyosóitól, a taná-
roktól, az osztályfőnököktől, köszöntötték a 
szülőket és elismerték az itt felsorolt szemé-
lyek munkáját. Igazgató úr sikeresnek tartot-
ta és lezárta a 2012/13-as tanévet, melyben 

megköszönte mindenkinek a munkáját, bele-
értve a technikai dolgozók munkáját is, amit 
én is, mint szülő nagyon fontosnak tartok.

Sor került az év közbeni versenyeken elért 
eredmények díjazásaira, melynek során da-
gadtak a mellkasok és könnyel teltek a sze-
mek, hiszen, azt csak a szülők tudják, hogy 
mennyi munka van egy országos kémia ver-
seny 3. helyezésében, vagy ha a Penczner Pál 
díjas művészeti hallgatókra gondolunk, a 
próbákban, fellépésekben.

Minden évfolyam, minden diákja elisme-
rést érdemel, hiszen olyan fegyelmezetten és 
az alkalomhoz illő méltósággal vettek részt az 
ünnepségen, ami példa értékű. Köszönjük a 
pedagógusoknak. Külön köszönetem fejez-
ném ki a ballagó szülők nevében a 7. évfo-
lyam diákjainak és szüleiknek, amiért ilyen 
szépen feldíszítették az iskolát ebben az év-
ben is. Még egyszer köszönet a szervezőknek, 
elégedettségünk maradéktalan.

Szerettem volna nem nagyon elcsépelten, 
elfogultan, érzelgősen fogalmazni…tudom, 
ez nem sikerült, de talán jól is van ez így, hi-
szen gyermekeink eredményei és életük fon-
tos szakaszai, miért is kellene , hogy közöm-
bösséget váltsanak ki belőlünk? Ne legyünk 
visszafogottak, tegyünk különbséget hétköz-
napok és ünnepnapok között, ápoljuk hagyo-
mányainkat és mondjuk el gyermekeinknek 
minden nap, mennyire fontosak számunkra 
és mennyire szeretjük őket.

Sinkovics-Gebura Katalin

A jászfényszarui Színjátszók Baráti Köre (SZIBAKÖ) mini projekt-
je keretén belül megalakult alvégi színkör és versmondó kör sikerrel 
mutatta be a Népmesécske című paródiát és a Zurinka című eredet-
mondát június 9-én, vasárnap a Szent József Szabadidőparkban. A 
Kovács Tímea által rendezett népi hagyományokra épülő műsorban és 
interaktív szabadtéri színházi produkcióban közreműködtek a Fortu-

na Együttes tagjai és az Iglice Gyermeknéptánc Együttes. A program 
a „Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fej-
lődéséért” című, ÉAOP–5.11/A-09-2f-2011-0002 kódszámú projekt 
keretében elkülönített Alvég Programalap (JFSZ-5.1.1/SzVR-2012) 
támogatásával valósult meg.

Kép: Pál Alíz

Ballagás

Színjátszó premier
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Tavaly volt a 100. évfordulója a templom-
torony villámcsapásának és pusztulásának. 
Ebből az alkalomból a szomorú eseményt a 
források figyelembevételével feldolgoztam. 
Idén pedig a templomtorony újjáépítésének 
a centenáriuma van, ezért ezt az örömteli ese-
ményt is bemutatom.

Ahogy már írtam, a templomtorony 1768-
ban épült barokk stílusban. A torony tetejére 
ekkor készült a díszes, szintén barokk stílusú 
faszerkezetes és fazsindellyel borított torony-
sisak, ami 1912. augusztus 3-án villámcsapás 
miatt leégett. A képviselő-testület a kataszt-
rófa után azonnal elhatározta, hogy a tornyot 
újjáépíti. Már 1912 novemberére Ring Gyula 
hatvani építész tervei elkészültek, de azokat 
1913 februárjában némileg módosította.

Az építkezésre három cég pályázott: Bíró 
Lajos és Társa Jászberényből, Maján János és 
Társa Budapestről és Ring Gyula Hatvanból. 
A képviselőtestület 14 szavazattöbbséggel a 
legolcsóbb ajánlatot tevő Ring Gyulát bízta 
meg az építkezés lebonyolításával, aki 20627 
korona 86 fillérért vállalta el a munkát. A tes-
tület az építészt megkérte, hogy a főbejáratot 
oszloppal is díszítse.

Az építkezések jelentősebben a torony 
felsőbb részét érintették, hiszen az ablakok 
magasságától indulva téglából teljesen újjá 
kellett építeni azt. A legfelső szinten levő ab-
lakokat ekkor látták el vakolt keretezéssel, az 
ablak köré pedig íves vakolatdíszítést készítet-
tek. Ekkor épült az órapárkány, ami íves, szé-
lesebb és díszesebb lett a korábbinál. Szintén 
ekkor készült el a torony támpillérein álló két 

új királyszobor. Bár 1912 előtt is álltak már 
szobrok a támpilléreken, eddig ismeretlen 
ok miatt 1913-ban mégis új Szent István és 
Szent László szobrokat készítettek, méghozzá 
betonból.

A toronyórát Müller János budapesti to-
rony óra gyáros készítette. Fekete számlapján 
a számokat és a mutatókat dúsan aranyoz-
ták. Az új, neobarokk stílusú toronysisakot a 
tűzzel szemben ellenállóbb vörösréz lemezből 
fedték be. A sisak éleit, díszítéseit, valamint 
a keresztet a gömbbel együtt dúsan aranyoz-
ták. A torony tetejére új keresztet és gömböt 
készítettek, ami együtt 2,5 méter magas. A 
torony az építkezések nyomán 1913-ra elérte 
a majdnem 39 méteres nagyságát. Az építke-
zés során az egész templomot fehér színűre 
festették. Tanulva a bajból, a templomot 
felszerelték villámhárítóval is. A földszinti fő-
bejárat eddigi félköríves ajtaját is lecserélték 
új, csúcsíves stílusú kapuval. A kapu mindkét 
oldalát kereszt díszítésű faragott kőoszloppal 
díszítették, melyek teteje egy-egy kőrózsa fa-
ragásban végződik, középre pedig egy kereszt 
került. Az építkezés ünnepélyesen 1913. jú-
nius 26-án 18 órakor fejeződött be, amikor 
Ádler Arnold hatvani bádogos a templomto-
rony keresztjét ünnepélyesen felhelyezte, és 
az eseményeket, valamint a helyi viszonyokat 
megörökítő üzenetet helyeztek el a korabeli 
fémpénzekkel együtt. Ez az időkapszula a ke-
reszt levételekor, 2012-ben került elő.

A korabeli jegyzőkönyvből tudjuk, hogy a 
munkálatok végül mintegy 60 koronával töb-
be kerültek.

1913 júliusában az új harangok is elkészül-
tek Seltenhofer Frigyes és fiai soproni harang-
öntő cégénél. A nagyharang a szeplőtelen 
fogantatás, a második harang Szent József, 
a harmadik harang Szent István tiszteletére 
készült. A negyedik harangot Szent Alajos 
és Szent Teréz tiszteletére Hebrony Kálmán 
plébános saját költségén szülei emlékére ké-
szíttette.

Az új toronysisak és a torony formája 1913-
ban jelentősen megváltozott, eklektikusabbá 
vált. Ez az állapot nagyjából napjainkig fenn-
maradt, bár a torony épületét számos apró-
lékos díszítésétől a későbbi felújítások során 
jórészt megfosztották. Farkas Kristóf Vince

A húsz évvel ezelőtti 4. évfolyam 7. szám 2 
oldalán „Isten kegyelméből vagyok, ami va-
gyok” címmel egész oldalas cikk jelent meg 
abból az alkalomból, hogy litkei Antal c. 
prépost, esperes, jászfényszaru város plé-
bánosa június 11-én ünnepelte a 80. szü-
letésnapját. ez alkalomból elsőként kapta 
meg – az önkormányzat által alapított – 
„jászfényszaruért kitüntető emlékérmet”. 
A kitüntetés kapcsán összegezték érdemeit: 
„1967-ben lett Fényszaru plébánosa. Az el-
telt évek alatt áldozatos munkával, kitartás-
sal dolgozott a helyi hitélet fellendítésén. 
Nevéhez fűződik a templom renoválása, a 
harangok villamosítása, a temetői kápol-
na bővítése, az új nagyharang felszentelése, 
az orgona felújítása, az alsó- és felsőtemető 
parcellázása. A rendszerváltozás után meg-
szervezte az iskolai hitoktatást 16 csoporttal, 
majd ’90 májusában valósult meg régi álma: 
felavatták a Csörsz-vezér Cserkészcsapatot.” 
A születésnapja és kitüntetése alkalmából ké-
szült riportban olvashatjuk: „Szülővárosom-
ban, Jászberényben végeztem el a gimnázi-
umot. Nem akartam továbbtanulni, csupán 
egy szakmát szerettem volna elsajátítani. 
Azonban a sors keze egyik napról a másikra 
máshová fordított. Az iskolában dolgozott egy 
szobrászművész – VÁGÓ PÁLNAK hívták –, 

aki egy beszélgetés közben megvilágította az 
agyamat. Elmondta nekem, milyen sajná-
lattal látja, hogy az ifjúság hiába egészséges, 
eszes, mégsem törődik a magyar nép sorsával, 
jövőjével. Ezek ma szavak megmozgattak, és 
másnap reggel már tudtam, hogy pap leszek. 
Isten valamilyen módon hív bennünket, hoz-
zám a szobrászon keresztül üzent. Nyolc év 
múlva az öcsém is erre a pályára lépett, pedig 
nem ugyanaz az ember vezérelte; majd hú-
gunk zárta a kört, ő már 14 évesen szerzetes 
nő lett. 

A kiváló eredményekkel végzett egri tanulmá-
nyai után elérkezett 1937. június 20., a pappá 
szentelés napja. Hogyan folytatódott tovább?

SZÉKELY ALAJOS, a volt hittanárom, az 
akkori plébános Fényszarun, mint újmisést 
ide hívott elsőként, ugyan is az az áldás, amit 
az újmisés oszt, az Isten különös kegyelmé-
vel áldott. Akkor még nem gondoltam arra, 
hogy valaha idekerülök. Mint káplán, első-
ként Tarnaleleszre helyeztek. Ezután Ajakon 
dolgoztam együtt ORTUTAY GYULA nép-
rajzkutatóval. Az ottani évekre sok színdarab 
és táncmulatság megrendezése emlékeztet. 
Harmadik állomásként Kisvárda fogadott 
rengeteg tennivalóval. A diósgyőri év alatt 
szinte csak az ifjúság nevelésével foglalkoz-
tam, majd ismét visszakerültem Kisvárdára. 

A háború éveiben Jékén igyekeztem megtar-
tani az emberek hitét, kisegíteni őket a kétsé-
gekből. 1953-ban Fegyverneken tenger nél-
küli tengerész lettem, azaz tomplom nélküli 
helyettes esperes. Utolsó stációként Jászfény-
szarura kerültem 1967-ben. További terveim 
a cserkészekhez fűződnek. Fő célom a közös-
ségi ház, a cserkészotthon kialakítása, amire – 
örömmel tapasztalom – egyre inkább szükség 
van. Én mint kispap kerültem a cserkészek 
közé, és aki egyszer azzá lesz, az is marad…”

„Mi jelent egy népet vezetni, a hit útjára 
nevelni?

Azt, amit az édesanyának anyának lenni. 
Számomra a legszebb hivatás ez, Isten szolgá-
latában összekötő kapocsként dolgozni Ég és 
Föld között. Ha ma újrakezdhetném, ismét 
ezt a hívatást választanám. Jelmondatom a 
régi: „Én szívesen áldozok, ha kell magam is 
szívesen áldozattá leszek”…”

Születésének centenáriuma alkalmából, 
pappá szentelésének 76., Jászfényszarura ke-
rülésének 46., halálának 16. évében 2013. jú-
nius 16-én a délelőtti szentmise után az általa 
épített plébánia falán Jászfényszaru lakossága 
nevében tiszteletére bensőséges ünnepség ke-
retében emléktáblát avattak. Az eseményről 
következő lapszámban tudósítunk.

Szemelgetett: Tóth Tibor

100 éve történt… A jászfényszarui templomtorony újjáépítése

Húsz éve város Jászfényszaru – szemelvények Hónapról Hónapra – Június

A jászfényszarui templomtorony napjainkban.
 Fotó: Farkas Kristóf Vince
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Sporthírek

tisztelt olvasó!
A város életében kiemelt tárgyi 

súlyú bűncselekmény valósult 
meg legutóbbi jelentkezésem 
óta. Egy jászfényszarui család 

házába törtek be ismeretlen elkövetők éjjeli 
időszakban, és jelentős összeget képező zsák-
mánnyal menekültek el. A híradásokból értesül-
hettek az eseményről, a nyomozás folyamatban 
van, további részletekről nem áll módomban 
tájékoztatással szolgálni.

Közlekedési baleset nem történt.
Az elmúlt hetekben az iskolásokat érintő va-

kációra történő felkészülés jegyében több fog-
lalkozást is tartottunk a jászfényszarui iskolások 
és óvodások részére. A rendezvények célja a hét-
köznapok veszélyeire történő figyelemfelhívás 
volt, amellett hogy a rendőrség polgárokat se-
gítő szándékát is megismerhették a hallgatóság 
tagjai. A város napi rendezvényen a tűzoltóság-
gal együtt állítottunk ki eszközöket, járműve-
ket, amelyek megtekintésével, kipróbálásával a 
munkánk hétköznapjaiba kaphattak betekintést 
a gyermekek, valamint közvetlenül tehették fel 
kérdéseiket, kialakulhatott egy bizalmi kapcso-
lat a rendőrség irányában. A nap legérdekesebb 
eseménye volt a Basa névre hallgató németju-
hász rendőrkutya bemutatója. Május közepén 
közlekedési tájékoztatót és ügyességi vetélkedőt 
rendeztünk a kis iskolában. A gyermekek inter-

aktív módon ismerkedhettek meg a közlekedés 
szabályainak egy részével, kiemelt figyelmet 
fordítottunk a kerékpáros közlekedésre. A vál-
lalkozó kedvűek egy kerékpáros ügyességi pályát 
leküzdve mérhették össze tudásukat, ügyessé-
güket. A legügyesebbeket ajándéktárgyakkal 
jutalmaztuk. A rendezvény színvonalát emelte 
a Jászberényi Rendőrkapitányság Közlekedés-
rendészeti Osztálya munkatársának előadása. 
A 7. osztályosok részére a tanév végeztével be-
fejeződött a D.A.D.A. bűnmegelőzési program, 
amit a kérdőívek kitöltése értékeléseként ered-
ményesnek, és a gyermekek részére érdekesnek 
értékelhettünk.

A vakáció ideje alatt figyelemmel kell hogy 
legyenek az otthonokban egyedül maradó 
gyermekek biztonságára. Idegeneket ne enged-
jenek az ingatlanokba; lehetőleg legyen telefo-
nos kapcsolatuk a rokonokkal! Maguktól, „szó 
nélkül”, ne menjenek el otthonról! A vakáció 
során jellemző tevékenység a vizek melletti 
pihenés. A kijelölt fürdőhelyeket használják, 
bányatavakban, ismeretlen szabad vizekben ne 
fürdőzzenek! A szórakozás, kikapcsolódás során 
mértéket tartva fogyasszanak alkoholtartalmú 
italokat. A szórakozóhelyeken, kocsmákban 
figyelemfelhívást tervezünk elhelyezni annak 
érdekében, hogy az ittas kerékpározás, ittas gép-
járművezetés esetén követendő – törvényben 
megszabott – szankciórendszerről tájékoztassuk 

a lakosságot. Az elmúlt hetek 
rendőri intézkedéseit követően 
felmerült lakossági kérdések ezt 
indokolják.

A közlekedés során kérem, 
tartsák be a KRESZ szabályait, hosszabb utazás 
előtt készítsék fel járműveiket (pl.: hűtővíz), és 
vegyenek magukhoz megfelelő élelmet, hűsítőt 
arra az esetre, ha forgalmi okok miatt a menet-
idő meghosszabbodik! A kánikula rendkívül 
megterhelő az utazás során, a járművezetők 
pedig kiemelt figyelmet fordítsanak a megfelelő 
koncentráció fenntartására!

A városban kérem, zárják le kerékpárjaikat, va-
lamint a parkolókat úgy vegyék igénybe, hogy 
minimális helyet foglaljanak el, így mások jár-
művel történő parkolását segíthetik elő.

Kellemes nyarat, vakációt kívánok!
ne azért tartsák be a szabályokat, mert a 

rendőr szankcionál!
A gyanúsan viselkedő idegeneket azonnal je-

lentsék a rendőrségnek!
nehezítsük meg együtt a bűnelkövető szemé-

lyek tevékenységét!

Elérhetőségek: Telefon: 107;
Rendőrőrs: +36-70/330-7626; Fax: 57/422-138

Terenyi Imre rendőr főhadnagy,
rendőrőrsparancsnok

lABdArÚGás
Véget ért a megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 2012/13-as idénye, 

így eljött az idő, hogy értékeljük a mögöttünk hagyott bajnoki esztendőt! 
Felnőtt csapatunk céljaként a feljutást tűztük ki, amelyért végig harcban is 
voltunk, de sajnos nem jött össze a várt siker, mivel hosszú ideje a legerő-
sebb másodosztályt sikerült összehozni a megyében. Több csapat is végig 
harcban volt a két feljutó helyezésért, amelyből végül a bajnok Rákóczi-
falva és a második Cibakháza került ki győztesen. Mindenesetre szépen 
csillog a bajnoki bronz is játékosaink nyakában, hiszen mindenki büszke 
lehet arra, amit ebben a szezonban elértünk. Ha visszagondolunk arra, 
hogy a tavalyi bajnokságban végig azon izgultunk, hogy az átszervezés után 
is tagjai lehessünk az egycsoportos megyei II. osztálynak, most pedig a 
bajnoki címért voltunk végig versenyben, nos, azt gondolom, jelentőset 
léptünk előre! Tasi Zoltánnal a kispadon kezdtük ezt az évet, majd az ősz 
végén kialakult helyzetre tekintettel váltottunk, és télen Szabó Zoltán ke-
zébe került a karmesteri pálca. Eme döntésünk helyessége pedig beigazo-
lódott, hiszen tavaszra remek egységbe kovácsolódott felnőtt csapatunk, az 
edzések látogatottsága szinte telt házas volt, ami gyakran a csapat játékán is 
látszódott. Érezni lehetett, hogy jó úton járunk. Ennek ellenére nem sike-
rült a feljutás, de ha ezen az úton haladunk tovább, talán jövőre sikerülhet!

Ifjúsági csapatunk is végig harcban volt a bajnoki címért, két fordulóval 
a vége előtt még három azonos pontszámú csapat volt a dobogón! Sajnos a 
hajrát kevesebb sikerrel vívták meg ifjú tehetségeink, de összességében így 
is az elismerés hangján kell szólni teljesítményükről, hiszen vetélytársaik-
nál két évvel fiatalabb a csapatunk átlagéletkora! Mindössze négy pontra 
maradtunk le a bajnoktól, és a dobogó harmadik fokára állhattunk, nem 
úgy, mint Baranyi Lacó, aki 51 gólt elérve kiérdemelte a bajnokság gól-
királyi címét!

A serdülő bajnokságban főként a mérkőzésterhelés miatt indítottunk 
csapatot, amelynek összetétele szinte megegyezett az ifjúsági csapatéval. Az 
élbolyhoz ragadva negyedik helyezést szereztünk, nem mellesleg Baranyi 
Lacó itt is 46 találatig jutott, amellyel a második lett a mesterlövészek 
rangsorában!

U13-as csapatunk célja főként a tapasztalatszerzés és a fejlődés volt eb-
ben a szezonban, hiszen itt teljesen új csapatot kellett építeni. Jelentős 
korbeli lemaradásunk is volt ebben a szezonban, így vérmes reményeink 
nem lehettek. Ennek ellenére nagy fejlődés tapasztalható a fiúknál, akik 
büszkék lehetnek teljesítményükre, és amelynek gyümölcse későbbi pálya-
futásuk során érhet be igazán!

Említést kell tenni az alsóbb korosztályokról is, akik a Bozsik-program 
keretein belül versenyeztek. De esetükben nem is ez a legfontosabb, ha-

nem az, hogy nem egy olyan edzés volt, ahol harminchoz közelített a részt-
vevő gyerekek létszáma! Reméljük, minél többen maradnak köreinkben, 
és méltó körülmények között nagy sikerek részesei lehetünk együtt!

Az idei év fontos lépése volt a nyertes TAO pályázatunk, amelynek kere-
tében valamennyi korosztályunk minőségi sportfelszerelésekkel gazdago-
dott, ezzel tovább növeltük játékosaink megbecsülését, sportolási feltéte-
leinek minőségét!

Mozogjanak sokat!
Vitányi Szabolcs

BirKÓzÓ versenyen

2013. május 18-án Szőke Miklós emlékére 10. alkalommal rendezték 
meg a meghívásos szabadfogású birkózó emlékversenyt Gyöngyösön, 
melyre az ország számos településéről érkeztek versenyzők.

A több mint 110 résztvevő közóül a J-ÁSZ SE birkózói összesen 2 arany, 
6 ezüst és 1 bronz érmet szereztek, mellyel csapatversenyben a 4. helyen 
végeztek.

jászfényszarui birkózók eredményei:
29 kg Bozsovics Krisztián – arany
29 kg Baráth Konor – ezüst
32 kg Baráth Koppány – ezüst

Kép és szöveg: Baráth Olga

Rendőrségi hírek
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A VI. Tarlófesztiválra, a hagyományos Tarló hétpróba versenyre várjuk 4 
fős csapatok jelentkezését. Nevezési díj: nincs. Néhány hasznos információ 
a hétpróba versenyről:

1. próba: Bálaépítés – 40 db kisméretű (40 cm magas, 50 cm széles, 
70 cm hosszú), 20 db feles kisméretű (40 cm magas, 50 cm széles, 35 
cm hosszú), 4 db körbála (120 cm körátmérő, 120 cm magas hálós) 
felhasználásával (összerakásával) bárminemű látványos tárgyat, ala-
kot, eseményt alkotni. A látványosság fokozása érdekében a csapa-
tok használhatnak magukkal hozott kiegészítőket (pld. textil, faanyag 
stb.). Az alkotások a rendezvényt követően a helyükön maradnak 
látványosság céljából, így a hozott kiegészítők egyszer használatosak, 
azokat a csapat nem kapja vissza. A bálaépítéshez a rendezők által 
biztosított emelővillás targonca segítségét igénybe lehet venni. Fon-
tos, értékelendő szempont a stabil, látványos, ötletes bálakompozíció 
kivitelezése. Az alkotást 5 fős zsűri értékeli.

2. próba: Körbálagurítás – egy kb. 220 kg-os körbálát 2 főnek 50 mé-
ter hosszan kell gurítani, megkerülve egy körbálát és vissza a rajthely-
re, az elért idő függvényében kapják a pontot a csapatok.

3. próba: szalmabálarakás egymás tetejére – két főnek adott időre 
minél több kisméretű (40 cm magas, 50 cm széles, 70 cm hosszú) bálát 
kell kézzel egymásra rakni. A csapat annyiszor két pontot kap, ahány 
bála van egymás tetején.

4. próba: ekefejhajító – a csapat egy tagja fél kézzel nekifutással meg-
határozott helytől dobja el az ekefejet. Három kísérletből a legjobb 
eredmény alapján kapja a csapat a pontszámot. Minden megkezdett 
10 cm 1 pontot ér.

5. próba: Bálaszállítás petrencerudakon – a csapat két tagja 5 db kis-
méretű bálát (40 cm magas, 50 cm széles, 70 cm hosszú) 50 m távol-
ságra és vissza szállítja a rudakon a bálát, a báláknak a célba be kell 
érkezniük. A feladatmegoldás pontozása idő függvényében történik.

6. próba: Gamó célba dobás – a csapat egy tagja fél kézzel, meghatá-
rozott helytől dobja célba a 10 méterre – egy talpára alított körbálára 
tett fektetett körbála végébe berajzolt körökbe - a nyéllel ellátott ga-
mót. A három dobás összesített eredménye alapján kapja a csapat a 
pontszámot.

7. próba: Meglepetés ügyességi feladat

A verseny legsikeresebb csapatai és egyéni teljesítményt nyújtó játékosai 
értékes díjazásban részesülnek.

nevezési határidő: 2013. július 25.

Várjuk a vállalkozó kedvű csapatok jelentkezését a Petőfi Sándor Műve-
lődési Ház és Könyvtárba a müvhaz@jaszfenyszaru.hu e-mail címre vagy 
az 5126 Jászfényszaru, Fürst Sándor út 1. postacímre. A jelentkezésen tün-
tessék fel a csapat és tagjai nevét, a csapatkapitány nevét, postai és e-mail 
címét, valamint telefonszámát.

Bordásné Kovács Katalin

Az augusztus 3-i VI. Tarlófesztiválhoz kapcsolódóan a Fényszaruiak 
Baráti egyesülete kenyérsütő versenyt hirdet. Nevezni odahaza kemen-
cében, sütőben, kenyérsütő gépben készült házi kenyérrel lehet. Amatőr 
kenyérsütők jelentkezését várjuk, pékségekben, pékek által sütött ke-
nyérrel nevezni nem lehet. A legalább félkilós kenyeret a Tarlófesztivál 
helyszínén (Jászfényszaru, a 32-es főút körforgalmi csomópont jobb oldalán, 
az elmúlt évi helyszínen), a nagyszínpad bal oldalán lévő sátorban dél-
előtt 10 és 11 óra között kell leadni.

A szakemberekből álló zsűri az I. helyezettet 3000 Ft, a II. helyezettet 
2500 Ft, a III. helyezettet 2000 Ft, a IV. helyezett 1500 Ft értékű vásárlási 
utalványban részesíti. Valamennyi nevező elismerő oklevelet kap. Az ered-
ményhirdetés a nagyszínpadon 15-16 óra között lesz.

Tóth Tibor

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a VI. Tarlófesztiválhoz kapcsolódóan 
„Aratóétel-főző verseny”-t hirdet, amely egy tál étel elkészítését jelenti. 
A főzőversenyre előzetesen augusztus 2-ig a +36-30/337-3336 mobiltele-
fonon, illetve 3-án a helyszínen 9 óra 30 percig a nagyszínpad bal oldalán 
lévő sátorban lehet jelentkezni. A főzéshez szükséges minden anyagot, esz-
közt a nevezőnek kell biztosítani. A főzési helyszínt a rendezők jelölik ki. 
Az elkészült ételt (egy főnek megfelelő mennyiséget) 14 óráig a nevezés-
re is kijelölt sátorban kell a zsűrinek leadni.

A benevezett csapatok a fesztivál részvevőinek kóstolójegyet is adhatnak. 
A főzőversenyt meghirdető FÉBE a zsűri döntése alapján az I. helyezettet 
8000 Ft, a II. helyezettet 6000 Ft, a III. helyezettet 4000 Ft, a IV. helye-
zettet 2000,- Ft értékű vásárlási utalványban részesíti, további helyezettek 
szakácskönyv és oklevél elismerésben részesülnek. Az eredményhirdetés a 
nagyszínpadon 15-16 óra között lesz. Tóth Tibor

VI. TarlófeszTIVál
Felhívás Tarló hétpróba versenyre

Kenyérsütő verseny Jászfényszarun

Az egészség és a biztonság napja – Fő az egészség!

Aratóétel-főző verseny
a Tarlófesztiválon

Május 15-én délután a Kisiskola épülete és udvara adott otthont az 
idei, immár hagyományos egészségnapunknak, amelyhez a rendőrség 
is csatlakozott kerékpáros biztonsági programjával. Az Arcadia Kft. és 
a Diákönkormányzat támogatásával megvalósult délután kellemes és 
hasznos volt minden tanulónk számára.

A védőnők szervezésében több tanterembe látogathattak el a diá-
kok, hogy megtapasztalhassák, milyen fontos a mindennapi odafigye-
lés egészséges életmódunkra, testünk jelzéseire. Kissné Papp Izabella 
dietetikai tanácsadó különböző tesztekkel mérte fel a gyerekek ismere-
teit e témában. Jó tanácsokkal látta el őket, majd mindenki megkós-
tolhatta az „egészséges” desszerteket, süteményeket. Az igazán ízletes 
magvas, diós és kókuszos édességeknek senki nem tudott ellenállni. 
Ezeket a süteményeket a 6. c osztály és osztályfőnökük, Tóth Sándorné 
készítette erre az alkalomra. A jászberényi Tüdőgondozóból Peőczné 
Nováki Krisztina érkezett, aki a gyerekek számára érdekes, számítógé-
pes légzésfunkció-mérést végzett. A dohányzás ártalmaira is felhívta a 
tanulók figyelmét, hiszen ez valós veszélyt jelent számukra. Fózer Ti-
borné és Kaszainé Ocskó Györgyi testsúlyt és testmagasságot mértek, 
ennek alapján számítottak BMI indexet. Ennek a számnak az ismerete 
is fontos az étkezés és életvitel szempontjából, és felhívja a figyelmet 
adott esetben a változtatás szükségére.

A délutáni programok megvalósításában nagy segítséget nyújtottak 
az egészségügyi dolgozóknak a Fényszarui Szülők Klubja vezetői: Do-
bákné Simon-Kiss Judit és Matányiné Farkas Julianna. Nekik is és 
valamennyi közreműködőnek köszönjük a munkáját!

Kép és szöveg: Kovács Lászlóné
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Emlékezés

BAloGH jános
halálának 4. évfordulójára.

„Megállunk a sírod előtt és könnyezünk,
Fájó szívvel örökké Rád emlékezünk.”

szerető családod

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Köszönetet mondunk mindenkinek, akik

BeGAlA lászlÓné KováCs ilonA
megjelentek, sírjára virágot, koszorút hoztak.

A gyászoló család

Emlékezés

Berze istván
halálának 5. évfordulójára,

Berze istvánné
halálának 9. évfordulójára.

„Feledni soha nem fogunk, a sors bármerre is vezet.
Emléketek örökre szívünkbe véstük,

a szív pedig soha nem feled.”
szerető családjaik

Májusi anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK: Kátai Roxána Martina (Kátai Martina), Kreisel Ber-

nard (Boros Emília), Nagy Benedek (Radics Emília), Rafael Krisztián 
(Lakatos Krisztina).

HÁZASSÁGKÖTÉS: Ördög János Gábor és Balla Margit.
MÁRCIUSBAN HÁZASODTAK: Hajnal István és Palásthy Mária.
ELHUNYTAK: Begala Lászlóné Kovács Ilona (79), Faragó Józsefné 

Sós Anna (54), Páll Ferenc (80), Rékasi Pálné Tóth Mária (88).

Köszönetet mondunk a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek,

akik szeretett halottunk,

Özv. HeGedűs
lAjosné

tÓtH etelKA
gyászmiséjén, temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Emlékezés

Mizsei FerenC
halálának 1. évfordulójára.

„Amit a porba írunk, elfújja a szél,
Amit a szívünkbe vésünk, az örökké él.

Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen és szerényen,
Drága lelked nyugodjék békében.”

szerető családod

Emlékezés

lAnGÓ Károly
halálának 1. évfordulóján.

„Egyszerű ember voltam, egyszerű szavakkal,
Tele félelemmel, hatalmas falakkal.

Születtem, éltem halálomig,
De végig ember voltam, aki mindig csak álmodik.”

szerető családod

Emlékezés

tiszároviCs dezső
halálának 30. évfordulójára és felesége

nAGy KlárA
halálának 8. évfordulójára.

„Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, 
aki a bajban megfogja a kezed,

s hogy milyen fontos is volt neked ,
csak akkor érzed, ha már nincs veled.”

szeretett családja

Emlékezés

FáBián istván
halálának 2. évfordulójára és édesapja,

FáBián istván
halálának 18. évfordulójára.

„Elvitted a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet.
Bennünk él egy arc és végtelen szeretet,
amit soha de soha senki el nem vehet.

Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak próbálkozunk élni nélküled.”
szerető családod

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

nAGy FerenC
1923-2013

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

A gyászoló család

BÚCsÚzás
Április közepén kaptuk a sajnálatos hírt, 

hogy életének 66. évében eltávozott közü-
lünk nagy Péter, akit legtöbben városunkban 
„Mérnök úrként” ismertek. Több mint tíz éve 
útépítési és fenntartási üzemmérnökként látta 

el Jászfényszaru közigazgatási területén az útfelügyelői feladato-
kat. Munkáját több évtizedes útépítési tapasztalat birtokában 
mindig lelkiismeretesen, körültekintően, a mindenki számára 
megfelelő, megnyugtató megoldásokat keresve végezte. Most, 
az Önkormányzat egyik legjelentősebb útfelújítási beruházásá-
nak kezdetén, a 19 szilárd burkolatú út felújítási szerződésének 
aláírásakor máris hiányzik. Ilyen nagyságrendű beruházás során 
még inkább nehézséget okoz pótlása, hiszen Ő már minden ut-
cát úgy ismert Fényszarun, mint a tenyerét. Köszönjük áldozatos 
munkáját, melyet még súlyos betegsége idején is a tőle megszo-
kott alapossággal, precizitással végzett!

Temetésén Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony, 
Nagy Sándorné és Tanczikó Attila, mint a vele legtöbbet együtt 
dolgozó két munkatárs képviseltük Önkormányzatunkat. Kíván-
juk, hogy ezeken a számodra új, „égi utakon” is találd meg a nyu-
galmat és a békét! Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Dr. Voller Erika jegyző
Tanczikó Attila pénzügyi, műszaki ügyintéző
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Tisztelt jászfényszarui lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy előzetes időpont egyeztetés alapján 

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

üGyvédi tevéKenyséGet FolytAtoK.
Dr. Tóth Zoltán – ügyvéd – Telefon: 06-20/544-5206

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

Komplett

magánfogászati
rendelés
Jászfényszaru,

dózsa gy. u. 14. sz. alatt.

Fény Dental
Fogászati Centrum KFt.

időpont-egyeztetés
telefonon vagy személyesen. 

tel.: +36-30/947-7453

Külsős orvostól
fogtechnikai munkát vállalunk.

Jó minőségű
pálinkafőzés

rövid határidővel,
kedvező áron Jászfényszarun.

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

kis- és nagyfogyasztót kiszolgálunk!

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

Fodrászat!
Jászfényszarun

a Dobó István u. 19. szám alatt.
Telefon: 06/70/627-6310

Házhoz is megyek!
Mezei Csilla

ifj. Pál János vállalja
hőszigetelt ajtók, ablakok,

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

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

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

Tel.: 06-30/464-9190

Carte D’or Fagyizó
Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 8.

Nyitva minden nap 11:00-20:00 ó.
További kínálatunk: kávé, forró csoki, tea, üdítő, sör, stb.

Mindenkit szeretettel várunk!

Szeptember 30-ig szombatonként 9–12 óráig

végkiárusítást tartunk a FOtÓsBOLtBan.
Jászfényszaru, Szabadság u. 49.

Minden árucikkre 20% kedvezményt adunk.
Rohoska Anikó

Vállalom angol nyelv oktatását
egyénileg, vagy kis létszámú csoportoknak

kezdő szinttől a nyelvvizsgára felkészülésig.
Továbbá spanyol nyelv oktatást kezdő szinten.

Érdeklődni lehet: Bordás Borbála 70/6171745

Dr. Törőcsik és Társa ÜgyvéDi iroDa
Dr. Törőcsikné Dr. Király Katalin

ügyvéd

Mobil: 06-20/923-2025

Értesítem Tisztelt Ügyfeleimet, hogy ügyvédi irodámat
Jászfényszaru, József A. u. 46. sz. alá helyeztem át.

Ügyfélfogadás
csütörtökön: 15.00–18.00-ig bejelentkezés alapján.

Szerkesztőségi fogadóóra…

Lányok, asszonyok figyelmébe!

…minden pénteken 9-11 óráig
a művelődés ház földszinti termében.

Telefon: +36-30/3488-935

A Petőfi sándor Művelődési Ház és Könyvtár önköltséges has-
tánc tanfolyamot indított június 20-án. A foglalkozások minden 
csütörtökön 17.30-kor kezdődnek. 

A keleti tánc alakformáló, tartásjavító, gerinc és ízületkímélő moz-
gásforma, mely fejleszti a mozgáskoordinációt, és a ritmusérzéket. 
Hozz magaddal kényelmes, testhez álló nadrágot, pólót vagy topot, 
vastag zoknit vagy puhatalpú cipőt, balettcipőt és rázókendőt, ha van!

Oktató: Szabó-Fábián Kata (70/778-7919) A hastáncról bővebben: 
https://www.facebook.com/samiyah.hastanc
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Az önkormányzat augusztus 3-án, szombaton városnéző kisvonatot 
indít, amely 8 óra 30 perctől 18,30-ig óránként, minden óra 30 perc-
kor indul a Vörösmarty útról, a cigányzenész emlékműtől. 

A körjárat minden autóbusz megállóban megáll és felveszi a feszti-
válra utazni kívánókat. A reggeli első, 8,30-as és a 14,30-as járaton 
ajándék idegenvezetés!

A Tarlófesztiválról a városba 10 órától minden kerek órában indul a 
kisvonat. Utolsó járat a koncert végén, várhatóan 19,45-kor. 

A viteldíj utasonként egy tombola megvásárlása, mely oda-vissza 
utazásra jogosít. A fesztivál helyszínén, várhatóan 14.30-kor és 18 
órakor húzzuk ki a tombola nyerteseit. Éljen Ön is a lehetőséggel!

szünidei ProGrAMoK A PetőFi sándor
Művelődési Ház és KÖnyvtárBAn

· Az intézmény dolgozói augusztus 29-ig minden hétköznap
 kellemes programokkal várják a gyermekeket:
· A könyvtár nyitvatartási idejében 13 órától zárásig internetklub.
· Hétfőn délután 15–18 óráig asztalitenisz oktatás.
· Kedden, szerdán és csütörtökön 10–12 óráig klubjátékok,
 társasjátékok, Petanque golyójáték.
· Pénteken 10–12 óráig mesepiknik. 
· Felsősöknek „Az emlékek őre” – olvasótábor július 22–26-ig
 a könyvtárban.
· Felnőtteknek Legyen tiéd a könyv! – fafaragó alkotótábor
 augusztus 5–9 ig a tájházban. 
· A táborokra előzetes jelentkezés július 10-ig a könyvtárban.

Hogy a nyár is tartalmasan teljen

Utazzon városnéző kisvonattal 
Jászfényszarun a Tarlófesztiválra!VI.TARLÓFESZTIVÁL

Jászfényszaru Város Önkormányzata 
szeretettel hív és vár minden érdeklődőt!  
A fesztivál a hagyományoknak megfelelően 9 órakor a 

Tarló hétpróbával kezdődik, 
ahová legkésőbb július 25-ig várják a 4 fős csapatok jelentkezését 

a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárba (5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.), vagy a 
muvhaz@jaszfenyszaru.hu e-mail címre. 

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 
egytálétel főző és kenyérsütő versenyre 

invitálja az érdeklődőket. Jelentkezés Tóth Tibor egyesületi elnöknél előzetesen a 
toth_tibor@freemail.hu, vagy a +36-30/337-3336-os telefonszámon. 

Délután a gazdáknak szóló szakmai programok mellett gépkiállítás, 
nívós műsorok, gyermekprogramok gondoskodnak a felhőtlen családi szórakozásról. 

A részletes programról július közepétől a www.jaszfenyszaru.hu honlapon és a 
város Facebook oldalán tájékozódhatnak.

A programváltozás jogát a rendezők fenntartják!
A rendezvényen történő esetleges  balesetekért, anyagi károkért a rendezők nem vállalnak felelősséget.

A rendezvényen kép- videó- és hangfelvétel csak engedéllyel készülhet!

Véradónap
„Sok szép emberi tett van a világon.
Sok a módja, hogy segítsük az embert.
De, ha a véredet adod oda másnak
Egyike ez a leges-legszebbiknek.”

Kedves Embertársunk!
Szeretettel hívjuk és várjuk Önt is legközelebbi véradásunkra, 

július 11-én (csütörtökön), 12–16 óráig a központi Orvosi Rendelő-
intézetben. Önzetlen segítségét előre is köszönjük.

Kővágó Jánosné · Városi Vöröskereszt titkára

Hirdetési díjaink
Lakossági apróhirdetés: 25 Ft/szó 
Lakossági keretes: 30 Ft/szó
Köszönetnyilvánítás, emlékezés:
szöveg: 30 Ft/szó, illusztr. 500 Ft/db
Családi esemény:
szöveg: 30 Ft/szó, fotó: 1.000 Ft/db

vállalkozói hirdetés: 

Egész oldal: 40.000 Ft 
Fél oldal: 20.000 Ft 
Negyed oldal: 15.000 Ft 
Nyolcad oldal: 10.000 Ft


