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A tartalomból
Önkormányzati hírek
2-3. oldal

A szén-monoxid mérgezés
veszélye nyáron is fennáll
4. oldal

XXVIII. Jász bál
5. oldal

Mit ünneplünk pünkösdkor?
14. oldal

Szerkesztőségi infók
Hirdetési díjaink
Újságunkban a következő méretek és tarifák állnak rendelkezésre hirdetés megjelentetés céljából.
Vállalkozói
· Egész oldal: 25,5 cm magas
17,5 cm széles.
Ára: 40.000 Ft
· Fél oldal: 12,5 cm magas
17,5 cm széles.
Ára: 20.000 Ft
· 1/4 oldal: 12,5 cm magas
8,3 cm széles.
Ára: 15.000 Ft
· 1/8 oldal: 5,5 cm magas
8,3 cm széles.
Ára: 8000 Ft
Lakossági hirdetés (családi események,
gyászhír, emlékezés) szavanként 30 Ft, + 500
Ft az illusztráció.
A hirdetéseket legkésőbb
az aktuális hónap közepéig kérjük a
miujsagfenyszarun@gmail.com
email címre küldeni vagy a szerkesztőségi
fogadóórán átadni.
Fizetés módja: készpénzben az újság szerkesztőségében (Jászfényszaru, Szent I. u. 1,
pénteki napokon délelőtt 9-11 óráig a művelődési ház földszinti termében), vagy átutalással a Jászfényszaru Közös Önkormányzati
Hivatal számlájára (11745035-45732877).
A szerkesztőség telefonszáma:
+36-70/673-7618.
Hívható hétfőtől péntekig napközben.
Fogadóóra
Pénteki napokon délelőtt 9-11 óráig
a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
földszinti termében.

Autóbuszjárat a jász világtalálkozóra
Városunk különjáratú autóbuszt indít
Jászladányba a Jászok Világtalálkozójára
2017. június 24-én szombaton és 25-én vasárnap reggel 8 órakor.
A busz a templomtól indul és minden megállónál felveszi az elkötelezett, lelkes és kíváncsi
utasokat. Jöjjön velünk Ön is! Legyen részese ennek a nagyszerű programnak!
Katinka

2

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2017/5

Jegyzőklub Jászfényszarun

Dr. Voller Erika jegyző, Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, dr. Katona Károly
J-N-Sz megyei Kormányhivatal osztályvezető, dr. Dobos Róbert Jászberény Járási Hivatal vezetője,
Vári-Nagy Judit Jászapáti Járási Hivatal vezetője
A Jászsági Jegyzőklub tagjait ezúttal Jászfényszaru Város Önkormányzata látta vendégül. A kollégákat és a meghívott előadókat
házigazdaként, s egyben a klub vezetőjeként,
dr. Voller Erika köszöntötte. Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármester asszony röviden bemutatta a várost, kiemelve a május-

ban megrendezésre kerülő XXVIII. Jász Bált,
melynek teljes bevételét az I. Jászsági Ifjúsági
Találkozó megszervezésére kívánják fordítani.
A jövőt illetően szólt az augusztus 13-20-ig
megrendezésre kerülő Fény napok programsorozatról, melynek részeként hétfőtől szerdáig a gyermekek megismerhetik Jászfényszaru

és a környék kincseit a legrégebbi hagyományoktól a legmodernebb technikákig.
A gyermekek mellett várják a fiatalokat is,
akiknek sátortáborral, ipari park látogatással,
koncertekkel és számos izgalmas programmal
készülnek a szervezők.
Ezt követően dr. Dobos Róbert járási hivatalvezető ismertette a Jászberényi Járási Hivatal
feladatellátását érintő változásokat és tapasztalatokat, majd Vári-Nagy Judit hivatalvezető
szólt a Jászapáti Járási Hivatal működéséről.
Dr. Dobos Róbert előadásaik végén köszönetét fejezte ki, hogy ezen összejövetel által
is tovább erősíthették a járási hivatalok és a
jegyző kollégák az együttműködést.
Dr. Katona Károly a Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályának vezetője
előadásában kiemelte az önkormányzatok
működését érintő főbb jegyzői feladatok határidőre történő ellátást, szólt a Nemzeti Jogszabálytár szakszerű használatáról, valamint a
tervezett ellenőrzésekről.
A jegyzőklub zárásaként a résztvevők megtekintették a városközpontot.
Forrás: http://jaszsagonline.hu/jegyzoklubjaszfenyszarun.html

Márciustól újabb eljárások váltak ingyenessé
A Jászberényi Járási Hivatal részéről ezúton
tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a
2015. évi társadalmi konzultáció sikere alapján, a kormány által – az állami rezsicsökkentés tárgyában – 2016-ban meghirdetett
nemzeti konzultáció eredményesen lezárult.
Az állampolgári és vállalkozói javaslatokat
alapul véve már 2016. január 1-től is több
mint 20 hatósági eljárás díját és illetékét
csökkentették vagy törölték el.
Példaként említhető a személyazonosító
igazolvánnyal kapcsolatos eljárás, a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványával kapcsolatos eljárások, az eltulajdonított okmányok pótlása vagy a vállalkozói
igazolvány ügyek.
Az állami rezsicsökkentés és közigazgatási bürokráciacsökkentés jegyében lezajlott
2016-os felmérések eredményeként ugyanakkor 2017. 03. 16. napjától újabb 20 hatósági eljárás díja szűnt meg, amelyből tizenöt
a magánszemélyek, öt pedig a vállalkozások
terheit csökkenti.

Ingyenessé vált többek között:
· a 65 évnél idősebbek részére a magánútlevél kiállítása;
· a lakáscélú állami támogatás igényléséhez szükséges, fennálló biztosítási jogviszonyt igazoló hatósági bizonyítvány
kiállítás évente két alkalommal;
· hatósági bizonyítvány kiállítása az egyéni
vállalkozók nyilvántartásában szereplő
adatokról;
· az értesítési cím bejelentésével kapcsolatos eljárás;
· a Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárok számára a nyilvántartásba vételi eljárás;
· a szállásadói nyilatkozat megtételével
kapcsolatos eljárás;
· természetes személy számára évente két
alkalommal az elektronikus dokumentumként szolgáltatott, nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése;
· az anyakönyvi kivonat kiállítása;
· a családi név korrekciójára irányuló eljárás;

· az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vétel iránti eljárás;
· a termőföld birtokösszevonási célú telekcsoport-újraosztására és telekegyesítésére
irányuló telekalakítási eljárás.
Továbbá nem kell illetéket fizetnie a 18
éven aluliaknak az általános tételű közigazgatási eljárásokért (első fokú közigazgatási
hatósági eljárások illetéke).
A vállalkozásokat érintően illetékmentessé vált a szociális szövetkezet, a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti
társaság és a betéti társaság bejegyzésére irányuló eljárás, valamint nem kell közzétételi
költségtérítést sem fizetni.
Két év alatt a nemzeti konzultációkra épülő
állami rezsicsökkentés két ütemének megvalósulásával a vállalkozások több mint 3,6
milliárd forintot, a magánszemélyek pedig
több mint 10,3 milliárd forintot spórolhattak meg.
Tisztelettel:
Dr. Dobos Róbert hivatalvezető
Képaláírások és képek: Dávid Ildikó

2017. 04. 29-én (szombaton) Jászkarajenőn
a Jász Hagyományőrző Naponlépett fel a Fehér Akác Népdalkör

2017.05. 16-án (kedden) Nagyné Kiss Mária fejlődéslélektani előadást
tartott „Életünk során” címmel az Idősek Klubjában
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2017. áprilisában
két alkalommal tartott ülést. A hozott
döntésekről az alábbiakban nyújtunk ös�szefoglalót az érdeklődő olvasóknak.
2017. április 19.
A képviselő-testület első napirendjeként a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatala tartott
tájékoztatót a 2016. évi tevékenységéről. Az
ülésen dr. Dobos Róbert hivatalvezetőn és
dr. Gócza Tamás hivatalvezető-helyettesen
kívül valamennyi osztályvezető jelen volt.
A részletes beszámolót követően Győriné
dr. Czeglédi Márta polgármester kifejezte
elismerését a Hivatal valamennyi munkatársának és megköszönte segítőkész együttműködésüket.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete
megtekintette és támogatta a bemutatott
kézilabda tornacsarnok terveit és építési
engedélyezésre való benyújtását.
Elbírálták a civil szervezeti felhívásra benyújtott pályázatokat és döntöttek a civil
szervezetek 2017. évi támogatásáról.
A jóváhagyott támogatási összegeket az újság hasábjain külön részletezzük (ld. 6. oldal
– a szerk.).
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján döntöttek a „Mezőgazdasági ráépülő startmunka az önfenntartás
erősítéséért” című, 2017. évi kistérségi
startmunka mintaprogramban a gyomirtó
készülék beszerzéséhez, a csepegtető berendezés és tartozékok beszerzéséhez, az agrofólia
beszerzéséhez nyertes ajánlattevő kijelöléséről, valamint a zöldség vetőmag beszerzéséről.
Elfogadták a Geo Ép Centrum Kft. ajánlatát, melyben 4 ingatlanon (Honvéd u. 27.
Kőrösi Cs. u. 10., Vasvári P. u. 3. és Szabadság u. 57.) lévő épületek bontását bruttó
3.035.300 Ft áron vállalja. A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy az ingatlanok bontására
kösse meg a szerződést.
Kijelölték a Jászfényszarui Római Katolikus templomtorony sisakcsere ajánlattevőit.

Döntöttek az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány gondozásában működő Nemzeti
Ovi-Sport Program keretében pályázat
benyújtásáról, nyertes pályázat esetén forrás biztosításáról és a program megvalósításáról. A képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy gondoskodjék a pályázat
benyújtásáról.

Áttekintették az önkormányzat aktuális
gazdaságfejlesztési projektelemeit.
Döntöttek arról, hogy Jászfényszaru Város Önkormányzata az „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című kiírásra 20 x 40 méter
méretű műfüves labdarúgópálya építésére
az iskolai testnevelés és az utánpótlás nevelés

Ülésezik a képviselő-testület
A képviselő-testület elfogadta a Petőfi
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Régi Kaszinó klíma kiépítésére tett
javaslatot a beérkezett árajánlatok ismeretében, melyre 6,5 MFt keretösszeget biztosítottak a 2017. évi költségvetés terhére.
Ingatlan villamosítására költségvetésében 4.905.756 Ft összeget különítettek
el, egyúttal felhatalmazták a polgármestert
a Hálózat Létesítési Megállapodás aláírására.
2017. április 26.
Rendeletben fogadták el a 2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló zárszámadást és
jóváhagyták a pénzmaradvány összegét.
Határozatot hoztak a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodással
kapcsolatosan.

feltételeinek javítása érdekében pályázatot
nyújt be. A képviselő-testület a projekt megvalósításához keret jelleggel 9.000.000 Ft-ot
biztosít, amely összeg a saját forrást is magába
foglalja.
Zárt ülésen határozatot hoztak a 05/183
és 05/189 helyrajzi számú ingatlanok művelésből történő kivonásáról és ipari
hasznosításáról, melyre a költségvetésben
11.000.000 Ft keretösszeget hagytak jóvá és
felhatalmazták a polgármestert a talajvédelmi terv készítésére és a kivonás kezdeményezésére.
Továbbá döntöttek a korábban vállalt kötelezettségek módosításáról.
Elfogadták a Jászfényszaru Kossuth Lajos
út 83. szám alatti ingatlan vételére vonatkozó javaslatot.
Dr. Voller Erika jegyző

Az V. Samsung Tanulmányi Verseny eredményhirdetésén jártunk

2017. 05. 03-án megrendezésre került az V.
Samsung Tanulmányi Verseny eredményhirdetése, amely Jászfényszarun a Samsung Zrt.
egyik dísztermében zajlott le ünnepi hangulatban.
A versenyre 15 oktatási intézményből érkeztek diákok és így több mint 200 tanuló

méretette meg magát három különböző tantárgyból.
A döntőbe jutott 31 diák az ünnepségen vehette át a részvételért járó oklevelet; díjazásban részesültek azon iskolák, ahol a legeredményesebbnek bizonyultak a diákok illetve
az első három helyezett matematika-, fizika-

és elektronika tantárgyból a fődíjat, ami minden dobogósnak 1-1 Samsung TV készülék
volt.
Ezúton is gratulálunk minden résztvevő
diáknak!
Birkás Boglárka, ER coordinator
Fotó: Glonczi Rudolf
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Legtöbbször a fürdőszobákban szenvedtek szén-monoxid mérgezést!
Az országos statisztikai adatok szerint a szén-monoxid-mérgezések
elsődleges helyszíne a fürdőszoba, az események 48%-ában az ott elhelyezett nyílt égésterű tüzelő-, fűtőberendezés használata során halmozódott fel a gyilkos gáz (243 eset).
Magyarországon 2016-ban ismét emelkedett a halálos kimenetelű
mérgezéses balesetek száma, de ott, ahol volt szén-monoxid-mérő, legfeljebb rosszulléttől szenvedtek a lakók.

Országos statisztika
A 2016-os adatok szerint a halálos szén-monoxid mérgezéssel járó
baleseteknél 13 esetben 17 ember halt meg. (12 esetben nem volt
szén-monoxid-érzékelő készülék, 1 esetben a szén-monoxid érzékelő
készülék nem üzemelt.)
Jász-Nagykun-Szolnok megyében tavaly 17 riasztás érkezett, amelyekben 9-en sérültek meg, haláleset nem történt. Idén eddig öt alkalommal riasztották a tűzoltókat, és két alkalommal panaszkodtak
rosszullétre a lakók.
Az országos adatok feldolgozása alapján fürdőszobát követően a
konyha a következő helyiség, de itt már csak 52 esetről beszélhetünk.
A nappaliban vagy a többi helyiségben elenyésző esetszámot mutatnak
a statisztikák.

Szén-monoxid keletkezésének okai:
Legtöbbször a tüzelő-, fűtőberendezés hibája, karbantartottság hiánya okozott gondot, az esetek 14 százalékában pedig a szigetelt nyílászárók miatt használódott el a levegő. A kiváltó okok között szerepelt
még az időjárás (pl. ha a szél miatt visszaáramlott a levegő a lakótérbe),
a légbevezetők hiánya vagy a helytelen kéménybekötés. A megyei számok is ezt a tendenciát igazolják, kilenc esetben a fürdőszobában volt
gond, és ugyanennyi
esetben a tüzelőberendezés karbantartottsága
nem volt megfelelő, de
az is előfordult, hogy
több berendezés együttes működése váltotta ki
a mérgező gáz felhalmozódását.
Fontos figyelmeztetés: a levegő utánpótlás
hiányát a fokozott légzárású nyílászárók (műanyag, vagy fa alumínium-szigeteléssel ellátott
ablakok, ajtók), a légbevezetők hiánya, valamint a gépi elszívó berendezés a tüzelő,- fűtő
berendezéssel együttes
működtetése okozta. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fűtési szezon
befejezésével nem szűnik meg a szén-monoxid-mérgezés veszélye!
A fürdőszobai, nyílt égésterű berendezések, ezek és a konyhai páraelszívók együttes üzemeltetése, az elmaradt szellőztetés mind gondot
okozhat!
Ezért ügyeljenek a lakás szellőztetésére, a szén-monoxid-érzékelők
helyes használatára, és figyeljenek a jelekre: émelygés, fejfájás, szapora
légzés, kipirult arc, eszméletvesztés lehet a jele a szén-monoxid-mérgezésnek. Ha ilyet tapasztalnak, azonnal hagyják el a helyiséget, szellőztessenek és tárcsázzák a 112-es segélyhívót.
J-N-SZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE
30 évvel ezelőtti meghívó

Magyarországon 90 éve Supka Géza javasolta 1927-ben Miskolctapolcán, a Magyar
Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyletének közgyűlésén, hogy Magyar
országon is kellene szervezni egy könyves
ünnepet, amikor az igazi irodalom és az igazi

írók kivonulnak ingujjban a közterekre.
A jogutód Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 1929 óta – 2017-ben
immár 88. alkalommal – szervezi meg az
Ünnepi Könyvhetet, s hozzá kapcsolódva
16. alkalommal a Gyermekkönyvnapokat,

központi helyszínként a budapesti Vörösmarty téren és a térbe torkolló utcák térhez
közeli szakaszán. A 88. Ünnepi Könyvhét és
16. Gyermekkönyvnapok 2017. június 8-12.
között Budapesten a szokott helyszínen kerül
megrendezésre.
A jászfényszarui (nagy)községi könyvtár is
szervezett programot az ünnepi könyvhétre.
A 30 évvel ezelőtti 58. könyvhétre szóló jászsági szintű meghívót tesszük közzé, melynek
első programja Jászfényszarun a könyvtárban
volt.
A könyvtár vendégeként megjelent Miskolczi Miklós (Szabadka, 1938. július 2. –)
újságíró, író, 1985-1986 között a Vasárnapi
Hírek főszerkesztő-helyettese, 1986–1990
között a Képes 7 főmunkatársa, 1992-től tíz
évig a Kiskegyed főszerkesztője. 2002 óta az
Axel Springer AG kreatív igazgatója.
A meghívó eredetiben a Városi Értéktárban
megtekinthető.
Tóth Tibor
Fotó: Városi Értéktár archívuma
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A XXVIII. Jász bál
A jász bálok történetét illetően nem csupán
az elmúlt közel 30 esztendőre tekinthetünk
vissza, hanem legalább két évszázaddal előbbre. A napjainkban ismeretes rendezvény,
melyet először 1990-ben Jászberényben a
Városvédő és Szépítő Egyesület tagjai rendez-

ízben került megrendezésre e rangos esemény
a művelődési házban. Az érkező vendégeket
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, dr.
Voller Erika jegyző és Ézsiás István emeritus
jászkapitány fogadta a ház előtti parkban élő
zene mellett, melyet a Jászberényi Palotási

Ézsiás István, az első hagyományőrző jászkapitány pohárköszöntője és Kiss Gábor esperes plébános atya asztali imája után a Vágó
bt szervírozta a vacsorát. A bálon a Vídia zenekar játszott kellemes muzsikát.

Az Iglice fergeteges produkciója
Fotók: Gönczi Rudolf

A települések delegációi. Fotó: Tanczikóné Ruis Beatrix

Díszvendégek és vendéglátók: Szabó Krisztina énekművész,
Zsámboki Zsolt rádiós hírszerkesztő, műsorvezető, Cserháti Ágnes televíziós újságíró, műsorvezető,
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, Ézsiás István emeritus jászkapitány,
dr. Voller Erika jegyző, Győri János Bertalan alpolgármester
tek meg, 19. századi polgári hagyományokra
épül. „A régi szokáselemeket (bálanya, bál
vendége, táncrend, bálkirálynő, bálherceg
stb.) sikerült oly módon ötvözni napjaink
szórakozási kultúrájával, hogy azt a közönség
fenntartás nélkül elfogadta. Mind ez példaként szolgált más bálrendezők számára is, s
azóta már számos jász településen rendeznek
farsang idején hasonló, régi hagyományokat
felelevenítő bált (FÉBE Bál – Jászfényszaru,
JABE Bál – Jászapáti, Árokszállási Jász bál
stb.). Az évek folyamán természetes módon
kialakult a bálok sajátos arculata, karaktere,
de két dolog mégis közös bennük, a hagyományőrzés és a jótékony cél.” Forrás: Bathó
Edit A JÁSZ IDENTITÁS A 20-21. SZÁZADBAN – A Jászkunság identitása. Válogatott tanulmányok a kun és a jász öntudat
alakváltozásairól – Kisújszállás 2015.
Városunkban idén a Redemptio emléknapját követő hétvégén, május 13-án már másod-

János Zeneiskola növendékei szolgáltattak. A
ragyogó fehér és zöld színben pompázó bálteremben először a települések delegációit szólították a színpadra, majd a bál díszvendégeit
kérték fel egy közös fotózásra.
A protokollnak megfelelően a köszöntések
sorát Pócs János országgyűlési képviselő kezdte el. Ezt követően a bálanya szerepét is betöltő Győriné dr. Czeglédi Márta ünnepélyesen
megnyitotta a bált.
Elmondta, hogy a rendezvény alkalmából
összegyűlt pénzadományokat a fényszarui
Jász Fény Napok keretében augusztusban
megrendezésre kerülő jász fiatalok találkozójára fordítják. Borbás Ferenc jászkun főkapitány méltatta a jász báloknak a Jászság legszebb hagyományai őrzésében, a jász identitás
erősítésében betöltött szerepét. Csikós Miklós regnáló jászkapitány a régmúltat idézte, a
Redemptiós oklevél aláírásáig, a jászok örömünnepéig tekintett vissza.

Bálkirálynő és bálherceg:
Misinkó Csilla és ifj. Horti István
Az est további eseményeit a műsorvezetők,
Cserháti Ágnes és Zsámboki Zsolt konferálták. Két nagyszerű táncprodukcióval lépett fel
az Iglice Gyermeknéptánc Együttes, ugyancsak két műsorszámot adott elő Horváth
Áron cimbalmos, a Röpülj Páva televíziós verseny győztese. Szabó Krisztina és Pető Martin
musical és operett slágereket adott elő.
A jász bálokon éjfélkor hagyományosan
bálkirálynőt és herceget választanak. Ezen a
rendezvényen Misinkó Csilla és ifj. Horti István nyerte el a zsűri tetszését. Az általuk előadott keringő újból táncba hívta a bálozókat.
A 28. jász bál összes bevétele 1.445.500 Ft
volt. Az összeg az augusztusi Jászsági Ifjúsági
Találkozón kerül felhasználásra.
Sugár Istvánné

6

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2017/5

Civil szervezetek 2017. évi támogatása
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 125/2017. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozata alapján
a táblázatban szereplő civil szervezetek részére az alábbi támogatásokat állapította meg:
Szervezet

támogatás célja	javasolt támogatás

FÉBE
2017 évi működési kiadások
Prága kirándulás
FÉBE
FÉBE
Városi Vöröskereszt
FÉBE
Virgonc tábor
FÉBE
Napközis tábor
Iglice
Fény fesztivál
Fesztiválokon való részvételre
Iglice
Iglice
külkapcsolatokra 2017 – lengyelországi utazás
Iglice
külkapcsolatokra 2017 – Lengyelek vendégül látása
Iglice
tábor – Szigetmonostor
Iglice
viseletek készíttetésére
IV. Béla Ált.Isk.
osztálykirándulásokra
IV. Béla Ált.Isk.
testvérvárosi kapcsolat, lelki gyakorlat
BLNT
2017 évi működésre
BLNT
Fotóműhely
drámapedagógiai műhely tábor Dunapataj-Szelid
BLNT
BLNT
külkapcsolatok
BLNT
drámapedagógiai műhely működés
Művelődési ház
Vakok és gyengénlátók Egyesülete
Művelődési ház
Őszikék nyugdíjasklub
Jászíjász
Művelődési ház
Művelődési ház
Yakuzák – működés
Művelődési ház
Yakuzák – eszközvásárlás
Tűzoltó Egyesület
2017 évi működésre, eszközbeszerzés, üzemanyag…
Penczner Pál Alapítvány
tábor
Penczner Pál Alapítvány
2017 évi működési kiadások
Penczner Pál Alapítvány
Művésztelep
2017 évi működésre
Jász Vadásztársaság
Jászfényszarui Vadásztársaság
2017 évi működésre
Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia
Pünkösdi egyházközségi nap
Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia
hittanos napközis tábor
Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia
hittanos nyári tábor és Szentkúti zarándoklat
Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia
nyitott templomok napja
Városi Polgárőrség
2017 évi működésre
Színjátszók Baráti Köre Egyesület
2017 évi működési kiadások
Színjátszók Baráti Köre Egyesület
2017 évi külkapcsolatok
fogathajtó és díjugrató verseny megrendezésére
Ló-Barát Egyesület
Ló-Barát Egyesület
családi nap, működés, sörpad garnitúra
Fiatal Romák Jászfényszarui Szervezete
2017 évi cigánybál
Adj Esélyt Alapítvány
nyári táboroztatás utazási költségeire
Jászberényi Református Egyházközség
nyári tábor megvalósítására
Szilágyi Erzsébet Nőegylet
2017 évi programok
Sportegyesület
labdarúgó szakosztály működése, sporttelep fenntartása
strandfoci kupa (Bajnokok Ligája)
Sportegyesület
Sportegyesület
női kézilabda
Sportegyesület
lány kézilabda
Sportegyesület
gyereksakk
Sportegyesület
birkózók – utazási támogatás
Sportegyesület
bocsa – versenyzési támogatás
Sportegyesület
sportöltöző bővítéshez kapcsolódó eszközök, berendezések
Sportegyesület összesen:		

550 000
400 000
70 000
1 000 000
200 000
240 000
250 000
200 000
620 000
400 000
500 000
1 200 000
900 000
300 000
150 000
400 000
100 000
50 000
70 000
150 000
450 000
150 000
150 000
1 300 000
200 000
100 000
600 000
3 500 000
800 000
100 000
200 000
800 000
100 000
1 700 000
200 000
400 000
4 200 000
300 000
250 000
60 000
30 000
200 000
10 800 000
1 000 000
950 000
800 000
600 000
150 000
150 000
egyedi döntés
14 450 000

Jászfényszaru Város Önkormányzata
Baranyi Anita
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Hagyomány és innováció a városnapon is

Főzőcske

Iglice

Fotó: Glonczi Rudolf

Gokart izgalmak

Jackson klub

A sportpálya rendezvényei új elemekkel bővültek május elsején.
A kézilabda bajnokságon túl gokart versenyben is részt vehetett,
aki vállalkozott a megmérettetésre. A Civil pikniken 7 közösség főzött tagságának és vendégeiknek. A színpadon a hagyományokhoz
híven Jászfényszaru művészeti csoportjai, a Városi énekkar, a Fehér
Akác Népdalkör, az Iglice Gyermeknéptánc Együttes, az Iglice Hagyományőrző Táncegyüttes, a Jackson klub és a show tánc szakkör
táncosai, valamint Farkas Zsolt, Rafael Lajos, Rafael Gina és Rafael
Kornélia szóló énekesek szórakoztatták a nagyérdeműt Magyar Rózsa
és Vikidál Gyula műsora előtt.

A gyermekeknek a helyi Tűzoltó Egyesület és gólyalábas kalózok
biztosítottak interaktív programot. És ne felejtsük ki a sorból a reggeli zenés ébresztőt Jászfényszaru utcáin, valamint a hagyományos
délelőtti egészségügyi szűréseket, ahol folyamatosan éltek a védőnői
szolgálat által szervezett vizsgálatokkal Jászfényszaru polgárai. Mindez természetesen csak a város intézményeinek és civil szervezeteinek,
önkénteseinek összefogásával, Jászfényszaru Város Önkormányzata támogatásával valósulhatott meg, melyet ezúton is köszönünk. Bízunk
abban, hogy mindenki talált kedvére való programot a 2017. évi város
napján.

Motorok bűvöletében
Fotó: Kovács Marci

Május elsején már hagyománnyá vált, hogy
a Pető Ádám emlékparkban fiatalon elhunyt

sikeres sportolónk emlékének tisztelegve ös�szegyűlnek és emlékfutamon mutatják be a
közönségnek a crossmotor különleges világát
a sportág prominens versenyzői és amatőr
szerelmesei.
A megemlékezést követően az immár nemzetközivé bővült találkozón a mintegy 25 településről érkezett versenyzők korosztályonként és kategóriánként mutatták meg, mit
tudnak a nagyszerűen karbantartott pályán
kihozni gépeikből. A profi és amatőr mezőnyben a legkisebb 4 éves, a legidősebb pe-

dig 42 éves volt. A futamokat Ádám volt csapata, a Motomax frontembere, edzője, Kuncz
Richárd nagy szakértelemmel vezényelte le.
A 60 vendéghez legalább ugyanennyi helyi
motoros csatlakozott, hogy megörvendeztessék városunk lakóit színpompás felvonulásukkal.
Jászfényszaru város önkormányzata városnapi programjának ezen elemét nagy összefogással Lovász Dénes és Ádám szülei, Pető
László és felesége szervezték, ahol számos helyi fiatal is bemutatta tudását.

Thyssenkrupp ajándék a város napjára
Ebcsont és nyúlcipő címmel az ESZME és a Bábrándozók közös
bábműsora szórakoztatta a közönséget május elsején a sportpályán.
A kiváló művészek különleges műsorát a felnőtt nézők is örömmel
kísérték figyelemmel. Az előadás a thyssenkrupp Presta Hungary Kft.
támogatásával valósult meg. Rendezvényünkön a cég egy standdal is
képviseltette magát, ahol az érdeklődők a thyssenkrupp ősszel induló
tanműhelyéről is tájékozódhattak.
Az oldalt írta: Katinka

A gyakorlati képzést nyújtó tanműhelynek városunk ad otthont,
ahová 11-12. évfolyamos automatikai technikus szakmát tanulók jelentkezését várja a vállalat. A kapuit
hamarosan megnyitó jászfényszarui gyár dolgozói a „Civil piknik”
elnevezésű programunkba is bekapcsolódtak.
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Iskolai hírek
Redemptio
Pál Bence „kisbíró” kiáltotta ki iskolánkban május 8-án reggel, a tanítás előtti percekben az örömteli hírt, miszerint Mária Terézia 1745.
május 6-án aláírta a redemptióról, vagyis a jászok és kunok önmegváltásáról szóló diplomát. Jász viseletbe öltözött lányok és fiúk kísérték az
udvarra a Szabad jászok zászlajával:
„Közhírré tétetik, és tudtára adatik Fényszaru minden lakójának,
hogy az Úr 1745. esztendőjében, pünkösd havának 6. napján felséges
királynőnk, Mária Terézia aláírta azon diplomát, mely által a jászok és
a kunok elvesztett szabadságukba visszahelyeztetnek.
Kegyes uralkodónőnk jóvoltából felvirradt a napja újra szabadságunknak, melytől I. Lipót királyunk megfosztotta a jászok és a kunok
népét, midőn a Német Lovagrend számára elzálogosította a Jászkun
Kerületet, jobbágysorba süllyesztve a jászok és a kunok szabad népét.
A magyarok királynője kegyelmének, elöljáróink és népünk több évtizedes erőfeszítésének köszönhetően a jászok és a kunok közössége
500.000 rhénusi aranyforintért megválthatja földjét és szabadságát.

Felettük senki, semmilyen bíró nem rendelkezhetik a nádoron, a saját
maguk közül állított kapitányon, és a maguk közül választott bíráikon
kívül. Az 500.000 rhénusi aranyforintból a fényszarui lakosokra jutó
rész 9.000 forint, emellett 4.000 forintot tesz ki Kara puszta megváltása. Egy kötel földért 57 Forint 40 garas fizetendő. A lakosok által
befizetett összeget a liber fundiban vezeti a község elöljárósága. A megváltás összegéből részt vállalók redemptussá válnak, részesülnek az ősi
királyaink által adományozott szabadságból, és földjeik tulajdonosai
lesznek.
Hála legyen az Úrnak és felséges királynőnknek, Mária Teréziának a
jászoknak és kunoknak juttatott jótéteményért.”
A hirdetmény után Kotánné Kovács Tímea történelem-tanárnő hívta fel a gyerekek figyelmét az európai történelemben is példamutató
összefogásra. Végezetül Berze Anna tolmácsolásában a Jász himnusz
Istenhez könyörgő sorai hangzottak el. A megemlékezést az emeleti
Kotánné Kovács Tímea
folyosón látható kiállítás tette teljessé.

A látható zene!
Fotó: Glonczi Rudolf

Nyers Dani, első helyezés

Díjátadás

A IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
ebben a tanévben „Zene és képzőművészet” címmel hirdetett meg
rajzpályázatot diákjai számára. A tematikus tárlatok megrendezése az
előző tanévben kezdődött el a „Templomok innen és túl” elnevezésű
rendezvénnyel. Idén kíváncsiak voltunk, hogy a zenei téma milyen
gondolatokat és képeket eredményez a diákságban.
Iskolánk bármely tanulója nevezhetett, alsós, felsős egyaránt, sőt a
művészeti iskola boldogi tagintézményéből is szép számmal érkeztek
munkák. A/4-es vagy A/3-as méretben lehetett dolgozniuk, a technikát nem kötöttük meg. 145 diáktól érkeztek be munkák, de többen
nem álltak meg egy pályaműnél, így megközelítőleg 170 munkát sikerült kiállítani a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A beérkezett mun-

kákat egy négy tagból álló zsűri bírálta el: dr. Kocsisné Horti Monika,
Kovács Lászlóné, Szpisják Pál és Bugyi István József.
Eredmények:
· alsó tagozat: Kovács Lívia, első hely, Deme Lilla, második hely,
Zsíros Anna, harmadik hely, Bója-Kovács Kincső, különdíj
· felső tagozat: Nyers Dániel, első hely, Lackó Melinda, második
hely, Mészáros Hanna Zorka, harmadik hely, Szerémi Fanni, különdíj
Roppant eredményes volt a rendezvény. Álmainkat felülmúló lelkesedés övezte a témát.
Bízom benne, hogy egy új témával jövőre is sikerül a diákokat újra
bevonni a képzőművészet bűvkörébe! Bugyi István József, felkészítő

Pénz7 a felső tagozaton
2015-ben került sor először az európai kezdeményezésre indult
Pénz7 (European Money Week ) keretében megvalósuló pénzügyi
tanórák megtartására Magyarországon. Idén március 6. és 11. között
országszerte megrendezésre kerültek a rendhagyó tanórák, amelyhez
mi is kapcsolódtunk ismét a felső tagozaton a technikaórákon. A programsorozat célja, hogy a fiatalok tudatosabban kezeljék pénzügyeiket,
s alapos, a hétköznapi életben is hasznosítható ismeretekhez jussanak
a gazdaság és a pénzvilág működéséről. Az idei év témája: „Bankoljunk
okosan!” A programsorozat minden tanórája e téma köré épült, korosztályi sajátosságoknak megfelelően. A diákok csoportmunkában
dolgoztak. Osztályonként 2-3 órát használtunk fel a témák kidolgozására. A diákok nagyon jól érezték magukat a tanórákon, nemcsak
hasznos tudást, hanem élményeket is szereztek, s ezekre támaszkodva
folytatták a pénzügyek működésének és a pénz izgalmas világának felfedezését. Az ötödikesek, a hetedikesek és a nyolcadikosok évfolyamán
Halmainé Hegedűs Mária, a hatodikosok évfolyamán Tóth Sándorné
Kép és szöveg: Tóth Sándorné
vezette az órákat.
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Iskolai hírek
Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?
Így hangzik a Föld napja mozgalom egyik jelmondata. 1990 óta Magyarországon évről évre egyre többen érzik úgy, legalább megpróbálják
– és legalább a Föld napján, április 22-én tesznek valamit ennek érdekében. Iskolánk pedagógiai programjának egyik fontos eleme a környezettudatos nevelés. Ezek beépülnek a tanítási órákba, illetve különböző programokkal segítjük tanulóinkban e szemlélet kialakítását és
elmélyítését. Április 21-én pénteken és 22-én szombaton tanítás után
iskolánk tanulói felkerekedtek, hogy sok-sok év hagyományát követve
az idei tanévben másodszor részt vegyenek a hulladékgyűjtésen. Pedagógusok, technikai dolgozók, szülők és diákok szervezett, önkéntes
munkájának köszönhetően újra sok mázsa hulladékkal lett tisztább
környezetünk. Minden évben ámulattal tapasztaljuk, ahogy gyerekek,
szülők és pedagógusok összefogásának köszönhetően újabb és újabb
konténerek telnek meg. Vidám, maszatos arcok jelentik sokadszor sorba állva a leírhatatlan fantázianevű csapat számára a tanár bácsik fantáziája, két karja és jószíve alapján megállapított mennyiséget. A tanár
nénik és a tanító nénik gondoskodásának köszönhető zsíros és vajas
kenyér lila hagymával (vagy ízlés szerint anélkül) és a konyhás nénik
által főzött tea otthon utánozhatatlan íze után újra és újra elindulnak

a kiskocsik, taligák, biciklik, bevásárlókocsik, rollerre erősített dobozok, és még sorolhatnánk a gyermeki és szülői leleményesség példáit,
melyekkel újabb és újabb adag hulladék érkezik a nyolcadikos fiúk
segítő kezei számára, akik lankadatlan lelkesedéssel mozgatják órákon
át a több mázsa papírt és vasat. Tanár nénik és tanító nénik gyalog,
kerékpárral és autóval járják a várost, figyelve minden részletre, hogy
a kiskocsiban a hulladékot felváltó gyerekek árkot, parkot és pizzázót
megjárva épségben érjenek haza, senkinek ne essen baja.
Rendőrök, polgárőrök, közterület-felügyelők figyelik minden lépésüket, ügyelve biztonságukra. Két napig gyereknevetéstől és zsivajtól
hangosak a város utcái, hosszú sorok várakoznak a konténerek előtt,
besorolnak a kisteherautók, a féltett családi autók, hogy a hetek, hónapok óta gyűjtögetett hulladék jó helyre kerüljön. Az összegyűjtött
szemét újrahasznosítás alapanyagává válik, ezzel szolgálva Földünk
fenntarthatóságát. A gyűjtésből befolyó összeg a Diákönkormányzathoz kerül, mely a diákoknak szervezett programokra, az osztályok közötti verseny eredménye alapján jutalmazásra, versenyek díjaira fordítja azt. Köszönjük minden résztvevőnek és segítőnek, hogy csatlakozott
Kotánné Kovács Tímea
a programhoz!

Fenntarthatósági-környezettudatosság témahét az iskolában
A 2017. évi Fenntarthatósági témahét a
köznevelés keretében, a tanév rendjéhez
igazodva április 24-28. között valósult meg,
amelyhez iskolánk több osztálya, köztük a 3.
b osztály is csatlakozott. A gyerekek egyéni
és csoportos formában dolgozták fel a témához kapcsolódó érdekes elméleti és gyakorlati
feladatokat, mellyel célunk természetesen – a
kikapcsolódás mellett – a környezetvédelem
fontosságának tudatosítása, Földünk meglévő természeti kincseinek megóvása volt.
A projekt egyik leglátványosabb, legszórakoztatóbb, de leginkább kreativitást igénylő
feladata a 3. b osztály számára az volt, hogy
újrahasznosítható anyagokból robotokat készítsenek. A lelkes diákok dolgozhattak egyénileg, párban, de akár csoportokban is. Az

alapanyagok kiválasztásában a gyerekek önállóan dönthettek: lehetett papír, fém és műanyag is. Gondos gyűjtögetés után felhasználtak kartondobozt, alufóliát, pet palackot,
műanyag kupakokat, de még kiégett izzót is.
Az elkészült munkadarabok a gyufásdoboz

nagyságútól egészen gyermeknagyságúig terjednek. Arra a kérdésre, hogy mire használnák fel ezeket a robotokat, ha azok működnének, egybehangzóan azt a választ kaptuk,
hogy takarításra, de főként leckeírásra.
Írták: Jáger Adrienn és Kriston István

Tavaszi éremeső a birkózóknál
2017. április 29-én Kiskunhalason rendezték meg az idei Diák I-es kötöttfogású
Területi Bajnokságot, ami egy négy megyét
érintő válogató verseny az országos bajnokságon való részvételi jogért. Koppány remek
formában volt, meccseit sorban tussal nyerte,
de a bronzmérkőzésen ellenfele pontozásos
győzelmet aratott, így egy bronzéremmel
gazdagodva várjuk a folytatást az országos
bajnokságon. Május 9-én az Érden rendezett
Centrum Kupán mérettették meg magukat
a Baráth testvérek, melyen négy egyesület
birkózói léptek szőnyegre. Koppány Diák I.

42 kg-ban, Hunor a gyerekek között 26 kgban versenyzett. Kirobbanó formában voltak,
súlycsoportjukban mindketten aranyérmet
szereztek.
Május 13-án Zalaegerszeg adott otthont a
Diák II-es Kötöttfogású Országos Bajnokságnak. Konor remek teljesítményt nyújtott, két
tus és egy technikai tus győzelemmel jutott a
döntőbe az ország legjobbjai között. A bajnoki címért folytatott szoros küzdelemben
ellenfele bizonyult ügyesebbnek, így Konor a
dobogó második fokán végzett.
Kép és szöveg: Baráth Olga

Az első „fecskék”
2017. május 3-án szerdán a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pécsváradi Tagintézményéből Garamfalvi Annamária tagintézmény-igazgató vezetésével 9 fős kíváncsi pedagóguscsapat érkezett
iskolánkba. Céljuk: Megtudni-látni, hogyan működik gyakorlatban a
Smart School. Ők az első látogatók, amióta intézményünkben zajlik
a Digitális Mintaiskola program, melyet a Samsung Zrt. támogatott.
Az érdeklődők Vargáné Dobák Tünde angoltanár óráját nézték meg,

majd Polatschekné Rimóczi Melinda tájékoztatóját hallhatták a 3D
nyomtató működéséről és a digitális mintahét tapasztalatairól. Mészárosné Dobák Ildikó is csatlakozott a bemutatóhoz, a még felmerülő
kérdésekre válaszolt.
A látogatók ebéd után a Kisiskolában is tiszteletüket tették. Számukra új, hasznos ismeretekkel gazdagodva távoztak, s reményeink szerint
Nádudvariné Jáger Judit
viszik jó hírünket a Dunántúlra.
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Rólunk szól – Benne vagyunk, avagy a Rubicont nemcsak átlépni lehet
A Rubicon történelmi magazin ez évi 6.
száma Jászok és kunok címmel jelent meg.
Stílusosan a Jászkun Redemptio Emléknapjára készült el és vált elérhetővé a nagyközönség
számára. A lapszám a Jászok Egyesületének
együttműködésével készült, külön köszönet
jár ezért dr. Dobos Lászlónak és Hortiné dr.
Bathó Editnek.
Jó szívvel ajánljuk a történelem szerelmeseinek és azoknak, akik komolyabban
érdeklődnek szűkebb pátriájuk iránt. A tartalomjegyzéket olvasva pedig ismerős nevet
is felfedezhetünk: dr. Farkas Kristóf Vince
írásait is közli az újság.
Az újságot bemutató fülszövegből:
„A kunok és a jászok a honfoglalás és államalapítás után évszázadokkal később illeszkedtek
be a magyar népbe, s különállásukat szerzett kiváltságaik sokáig biztosították. Erre a középkori
hagyományra alapozva újíttatták meg privilégiumukat Mária Teréziával. Az 1745. május
6-án kiadott ún. redemptiós oklevél biztosította
az önmegváltás lehetőségét a jászkun közösség
számára. A kiváltságok mindenkire vonatkoztak, aki a kerületekben élt, azóta közös néven
jászkunoknak is nevezzük őket. A megnevezés
nem a jászok és kunok etnikai összeolvadására,
hanem a Jász, a Nagykun, és a Kiskun kerület
lakosságának jogi közösségére utal. Ám széttagoltságuk nem tette lehetővé szorosabb gazdasági kapcsolatok kialakulását, így jobbára csak a

közös történelmi múlt, a jászkun privilégiumok
és jogszokások, a sajátos társadalmi szerkezet
és az egyedi közigazgatás fogta össze az egyes
tájegységeket, településeket. A kiegyezés utáni
modernizációs törekvések során szükségszerűnek
tűnt a Hármas Kerület felosztása és beillesztése
a modern közigazgatási rendszerbe. Ezek a témák, persze, kiesnek a szűkre szabott tankönyvi
ismeretanyagból, de Csörsz árka vagy a Lehel
kürtje mégis ismerős mindenki számára.”
(Rubicon folyóirat Facebook-oldala)

lunk. Tegyük meg ezt ezzel az újsággal is,
legyen meg mindannyiunk polcán, büszkén
lapozgatva, lám ezek vagyunk mi, ez a mi hiteles történetünk.

A folyóirat tartalmából:
Zsoldos Attila: Az első évtizedek. Jászok
a középkori Magyarországon
Weisz Boglárka: A jászok adózása
a középkorban
Farkas Kristóf Vince: A Csörsz-árok rejtélye
Farkas Kristóf Vince: Jászkürt. Lehel kürtje
Bánkiné Molnár Erzsébet: Redemptio.
A jászkun alkotmányosság alaptörvénye
Babucs Zoltán: Huszárerények és katonai
szimbólumok. Jászkun zászlók,
hadijelvények, egyenruhák
Hermann Róbert: Jászkun alakulatok
a magyar szabadságharcban
A Jászságban nagy hagyománya van annak,
hogy ami rólunk vagy nekünk jászoknak szól,
megvesszük, eltesszük, sőt egy-egy könyv, jó
kezdeményezés mellé előfizetőként odaál-

A folyóirat a könyvtárban megtekinthető,
kikölcsönözhető, valamint megvásárolható
az újságárusoknál 695 Ft-ért.
Nagy Ildikó könyvtáros

Újra kézilabda Jászfényszarun

Védekezés
A Város Napja alkalmából idén első ízben
került megrendezésre utánpótlás és felnőtt
kézilabdatorna városunkban. Szerencsére
igen sokan tisztelték meg jelenlétükkel az
eseményt. Kóka, Hatvan és Jászfényszaru
utánpótlás- és felnőttcsapatai mérték össze
tudásukat. A szurkolók megnézhették, hogy
a másfél éve újraindított utánpótláscsapat
tagjai behozták lemaradásukat, és igen szoros mérkőzésen szenvedtek vereséget Kóka
csapatától. A lányok mindent megtettek a
győzelemért, igyekeztem mind a 21 jelenlévő

játékosnak játéklehetőséget biztosítani. Ez talán az eredmény rovására ment, de a versenylégkört mindenkinek meg kell tapasztalnia. A
hatvani csapattal se mi, sem pedig Kóka csapata nem bírt. Látszott rajtuk, hogy régebben
dolgoznak együtt, és korosztályban is eggyel
felettünk vannak. Summa summarum: 1.
Hatvan, 2. Kóka, 3. Jászfényszaru.
A felnőtt hölgyek pörgős, kemény mérkőzéseket vívtak. A nézők a játék minden szépségét láthatták. A komolyabb játékosmúlttal
rendelkező Hatvan és Kóka kicsit előttünk

Lázas készülődés
Fotók: Glonczi Rudolf
járt, de mindkét csapat dolgát megnehezítettük, és csak komoly erőbedobás árán győztek
le minket. A végeredmény megegyezett a gyerekcsapatok eredményével. A kupát itt is hatvani csapat emelhette a magasba, megelőzve
Kókát és Jászfényszarut.
Köszönjük mindenkinek, aki segített a
szervezésben és a lebonyolításban. Remek
reklámja volt a sportágnak ez a rendezvény,
reméljük, újabb megerősítés érkezett a sportcsarnok megépítésének szükségességéről.
Matécsa László Csaba
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Óvodai hírek
Föld napja az óvodákban
Napsugár Óvoda
„Egyszer volt, hol nem volt….volt egyszer egy bolygó, Föld volt a
neve. Irigykedve nézett rá minden égitest, mert olyan gyönyörű volt!
A gyönyörű kékségét a Földet borító tengerek, folyók és tavak adták.
Smaragdzöld színét az erdők és mezők. Színpompásan virítottak a virágok, az emberek és az állatok is nagyon boldogok voltak itt!
EGYSZER AZTÁN MINDEN MEGVÁLTOZOTT!”
Ezen az áprilisi napon erre a változásra igyekeztünk felhívni a figyelmet, hiszen a mesében eljátszott műsor próbái során a Ficánka
csoportos gyermekeink is felismertek közvetlen környezetükből olyan
személyeket, akik eldobják a szemetet, kivágják a fákat, de nem ültetnek újat a helyére, tapasztalják a kipufogók füstjét stb. A mesének,
mint általában, jó a vége. A Nap a gyermekektől, a felnövő nemzedéktől kért segítséget. Még nem késő cselekedni, a környezetszennyezést
abbahagyni, fákat ültetni, halakat telepíteni, vigyázni mindenre, ami a
Földön van! Ezt el is játszottuk a mese végén. Hiszen mindig jön egy
új generáció, akik még itt szeretnének élni! Vita- és gondolatindító
volt a mese, még a legkisebbek gondolatait is megmozgatta! Zenés
játékkal zártuk a délelőttöt. Bármilyen maradandót alkottunk, segítettünk.
Sinkovics-Gebura Katalin

Szivárvány Óvoda
A Szivárvány Óvodában a Föld világnapjáról is megemlékeztünk.
Az óvónők rövid bábjelenete után a csoportok az udvaron tevékenykedtek. A Csigabiga csoport és a Süni csoport virágpalántákat ültetett. A
Katicák fűszernövényeket palántáltak. A Pillangók a veteményes kertben borsót vetettek, hagymát duggattak. Kép és szöveg: Földvári Edit

Anyák napja a Szivárvány óvodában
Képek: Földvári E., Klippánné Jáger M., Petrezselyemné R. A.

A gyerekek már nagyon várták, és izgatottan készülődtek, hogy köszönthessék az édesanyákat. Kis műsorukkal köszönték meg nekik a
törődést, gondoskodást, szeretetet, szeretgetést, vigasztalást, a sok szép
együtt töltött percet és játékot.
Kedves Édesanyák! Az első felsírásuktól fogva a gyermekeitek hangja
a legszebb, amit valaha is hallottatok. Már a kórházban is figyelmesen
hallgattátok a csecsemők sírását, találgatva, hogy vajon nem a ti gyermeketek sír… Majd cseperedtek, egyre nagyobbak lettek, és többet is
beszélnek, néha tálán már túl sokat, de akkor is az ő hangjuk a legédesebb a számotokra, amit ezer közül is felismernétek.
Anyák napján ők fogták meg a kezeiteket és meséltek nektek, hogy
elmondhassák, hogy ti vagytok nekik a legszebbek, legfontosabbak, a
példaképeik, és hogy nagyon szeretnek benneteket.
Az anyukák mellett a nagymamákról sem feledkeztünk meg, mert
ők is nagyon fontos szerepet töltenek be az életünkben, szeretnek, vigyáznak ránk, féltenek, dédelgetnek és lesik minden kívánságunkat.
Czimrák Annamária: Nagymamák című verséből idézve „Köszönünk
nekik minden csodát, édesapát és édesanyát, mert nagyon szeretünk
benneteket nagymamák!”
Drága anyukák és nagymamák, szeretnénk mindig mosolyt csalni az
arcotokra, mert akkor boldogok a gyerekek, ha titeket is annak látnak.
Petrezselyemné Rimóczi Anett

Süni csoportosok látogatása az 1/B osztályban

Nagy örömünkre szolgált, hogy ismét meghívást kaptunk az iskolából egy óralátogatásra, hiszen a „szárnyaikat bontogató” nagycsoportos
gyermekeink között egyre többször téma az iskola és egyre gyakrabban

a két intézményt elválasztó kerítés túloldalára kacsintgatnak át a gyerekek az udvari játék során. Nem titkolt szándékunk ezzel a programmal
az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a kisgyermekek számára.
Lajkóné Tanczikó Tünde tanító néni és tanítványai nem szokványos
tanórával készültek számunkra, hanem attól többel; egy komplex,
kedvcsináló, gyermekcentrikus foglalkozással kápráztatták el az érdeklődő, csillogó szemű nagy csoportos óvodásainkat.
Betekintést nyerhettek a kis „gólyák” szinte minden tantárgy rejtelmébe, még a tantermen kívül, a tornateremben is játszhattak a gyermekek egy „igazi iskolásat”! Bízunk benne, hogy egy ilyen jól sikerült
„ismerkedés” után mindenkinek sikerül majd zökkenőmentesen beilleszkednie az új, iskolai környezetbe!
A játék végén kicsit elfáradva az izgalomtól, a játéktól, de tele élménnyel érkeztünk meg az óvoda udvar nagy gesztenye fáinak visszavissza hívogató birodalmába.
Köszönjük Tündi tanító néninek és az 1/B osztálynak, hogy szeretettel fogadtak bennünket az osztályukban!
Kép és szöveg: Kovácsné Papp Andrea
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Óvodai hírek
Szakmai nap az óvodában
„Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, de azt nagy szeretettel”
(Teréz anya)
Május 10-én szakmai nap megrendezésére került sor a Napsugár
Óvodában. A Szivárvány és a Napsugár Óvoda közös rendezvényén
a Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézménye (régebben: Nevelési Tanácsadó) mutatkozott be
az érdeklődőknek. A rendezvény példaértékű volt, hiszen szülők
gyermekeikkel, óvónők, városunk védőnői és gyermekorvosa, valamint a gyermekvédelem szakembere is részt vett a tájékoztatón.
A szakszolgálat szakemberei előadás és gyakorlati bemutató keretében
ismertették meg sokrétű munkájukat a résztvevőkkel.

5.	Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
Tehetségazonosítást követően a tehetséges gyermekek támogatása,
segítése. (A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Jászberényi Tagintézményének intézményi tájékoztatója alapján)
Az előadáson minden szakszolgálati dolgozó bemutatta a saját szakterületét. A bemutatkozás ideje alatt a gyermekek szabad játéktevékenységben vettek részt óvodánk óvónői segítségével. Rövid szünet
után három csoportban a gyerekek bevonásával a gyakorlatban is bemutatták, hogy mi minden történik egy vizsgálat vagy terápia során.
Láthattunk logopédiai fejlesztést, pszichodrámás foglalkozást és kreativitást igénylő fejlesztő foglalkozást is.
Talán sikerült eloszlatni azt a téves felfogást, hogy a gyermeket valamilyen megbélyegzés éri, ha a Pedagógiai Szakszolgálathoz küldi az
óvoda valamiért, hiszen a célunk az, hogy a bármilyen területen elmaradást mutató, vagy a közösségben „másképpen működő” gyermekeknek minél korábban segítséget adjunk és kapjunk. A cél minden
esetben a korai megsegítés, annak érdekében, hogy az óvodából iskolába lépő gyermek hátrányok nélkül tudjon indulni. Ezért is rendkívül fontos az, hogy a szülők és pedagógusok közötti bizalom minden
esetben meglegyen. Biztosan állítom, hogy mind az óvodákban, mind
a szakszolgálatban dolgozó szakemberek elhivatottan és magas színvonalon végzik munkájukat. Nagy köszönet illeti a Jászberényi Pedagógiai Szolgálat Tagintézmény-igazgatóját, Bartusné Major Ágnest, valamint a tisztelt szakszolgálat valamennyi dolgozóját a bemutatkozásért.
A résztvevő szülők visszajelzéseiből tudjuk, hogy sok-sok új információval, pozitív tapasztalattal gyarapodtak. Köszönjük mindenkinek,
aki eljött erre a napra hozzánk!
Dobák Jánosné
Napsugár Óvoda Tagóvoda-vezető

Édesanyák köszöntése

Tevékenységi területeik:
1.	Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 0-3, ill. 3-5 éves korig.
2.	Szakértői bizottsági tevékenység, ezen belül:
· BTMN (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő)
gyermekek vizsgálata, szakértői vélemény készítése, szükség esetén fejlesztő foglalkozás, terápia szervezése.
· SNI (Sajátos Nevelési Igény) gyanú esetén a gyermekeket megyei
szakértői bizottsághoz irányítják.
Ezeket a vizsgálatokat több szakember végzi, így gyógypedagógusok, logopédusok, pszichológusok, és ha arra van szükség más
szakemberek (pl. orvos) bevonása is történik.
3.	Nevelési tanácsadás: pszichológussal pszichés gondozást egyénileg vagy csoportban, gyógypedagógussal megelőző célú szűrővizsgálatot követően képességfejlesztést végeznek. A pszichodrámás
csoportokban a szorongó, hiperaktív, ágyba vizelő, nehezebben
tanuló, válófélben lévő szülők gyermekei, gyászoló családban élő
gyermekek részére nyújtanak segítséget.
4. Logopédiai ellátás: Minden 5. életévet betöltött gyermeket megvizsgálnak, szükség esetén az óvodákban kapnak segítséget az arra
rászoruló gyermekek.

Május első vasárnapján az édesanyákat köszöntjük. A Napsugár Óvoda
kis óvodásai az oviban köszöntötték az édesanyákat és a nagymamákat

A Napsugár Óvoda Méhecske csoportja köszöntötte
a Gondozási Központ lakóit anyák napján, nagy örömet szerezve
műsorukkal és apró ajándékaikkal. Kép és szöveg: Dobák Jánosné
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Mit ünneplünk pünkösdkor?
Pünkösd napját, azaz a Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását a keresztény világ a húsvét utáni ötvenedik napon
ünnepli. Ez alkalomból a keresztény egyházak országszerte ünnepi
miséket, illetve istentiszteleteket tartanak. Az apostolok cselekedeteiben Lukács evangélista lejegyezte, mit mondott apostolainak Jézus
Krisztus a mennybemenetelét megelőző utolsó találkozásuk alkalmával a Szentlélekkel kapcsolatban:
„És velök összejövén, meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond,
hallottatok tőlem: Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban
Szent Lélekkel fogtok
megkereszteltetni nem
sok nap múlva. Mikor
azért azok egybegyűltek,
megkérdék őt, mondván: Uram, avagy nem
ez időben állítod-é helyre az országot Izráelnek?
Monda pedig nékik:
Nem a ti dolgotok tudni
az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya
a maga hatalmába helyeztetett. Hanem veszA Szentlélek ábrázolása
tek erőt, minekutána a
Szent Lélek el jő reátok:
és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában
és Samariában és a földnek mind végső határáig.”(Ap.csel 1, 4-8)
„Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. És én
kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon
mindörökké. Az igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert
nálatok lakik, és bennetek marad.”(Jn 14, 15-17)
„Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld
az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja
mindazokat, a miket mondottam néktek.”(Jn 14, 16)
„Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, akit én küldök néktek az
Atyától, az igazságnak Lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd
én rólam bizonyságot.”(Jn 15, 26)
Az evangélium szerint Krisztus mennybemenetele után az apostolok, Mária és a legközelebbi tanítványok közösen ünnepeltek.
Hirtelen hatalmas szél támadt, amely betöltötte az egész házat, ahol
összegyűltek, majd lángnyelvek jelentek meg, amelyek szétoszlottak
és leszálltak az összegyűltekre. „És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik
szólniok. ...Péter azonban előállván a tizeneggyel, felemelé szavát,
és szóla nékik: Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én

Anyakönyvi hírek
Április
SZÜLETTEK: Baranyi Ádám János (Baranyi Bernadett).
Házasságot kötöttek:
Imre és Mihics Ágnes.

Fekete

ELHUNYTAK: Albert Sándor (78), Péter
Gizella (55), Radics Mihály (67), Surányi
Lajos (66).
Az adatok tájékoztató jellegűek.

beszédimet!... Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan
a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek
a Szent Lélek ajándékát... Akik azért örömest vevék az ő beszédét,
megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek...” (Ap.Csel. 2. fejezet, Károli Gáspár fordítása)
Pünkösd tehát az egyház születésnapja is
Úrnapi körmenet – áldás a földnek, áldás az embernek
Az Úrnapja Oltáriszentség ünnepe / KRISZTUS SZENT TESTE
ÉS VÉRE/ a legünnepélyesebb hitvallás, az Egyházhoz tartozás kifejezésének alkalma.
Az úrnapi körmenet az Eucharisztia /szoros értelemben az Oltáriszentség/ iránti tisztelet nyilvános kifejezése.
A körmenetek az istentisztelet sajátos megnyilatkozásai, amikor a
katolikus keresztények a vallásuk illetve áhítatuk kifejezésére kivonulnak a templomból az utcára.

Úrnapi körmenet

Az úrnapi körmenet során a négy égtáj felé felállított lombsátorral,
virágokkal ékesített négy oltárhoz ünnepélyesen, kísérettel, énekszóval, sokszor énekkarral, baldachin alatt, díszes tartóban, úgynevezett úrmutatóban – monstranciában – a pap által hordozott Oltáriszentséggel vonulnak a körmenetben. Minden oltárnál felolvasnak
egy-egy szentírási részt, majd ünnepélyes áldást adnak. Az egyes
oltárokat védő sátrakat a helyi vallásos emberek, családok készítik
és díszítik. A pap által hordozott Oltáriszentség elé a fehér ruhába
öltözött, az első áldozáshoz járult gyermekek virágszirmot hintenek.
/forrás: www.magyarkurir.hu/
Szeretettel várunk minden testvért mind a pünkösdi, mind az úrnapi szentmisékre!
Egyházközségi médiacsoport

Gyere velünk a múzeumba!
A jász hagyományok nyomában
A Jász Múzeum és alapítványa által szervezett programsorozata felnőtteknek összesen
kilenc előadást tartalmaz. Június hónapban
két érdekes előadással zárul a hagyományokra
épülő ismeretterjesztő előadássorozat.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete partnerszervezetként csatlakozott a projekthez.
Június 21-én (szerdán) „Büdösbogár, vesevirág, sasköröm” – A jász hímzés múltja és továbbélése a 21. században címmel, valamint
29-én (csütörtökön) „A hasán spórol az em-

ber” – A hagyományos jász paraszti konyha
ételei címmel dr. H. Bathó Edit etnográfus
tartja az előadásokat.
Az előadásra külön busz indul mindkét alkalommal 16 órakor a városházától
kifelé haladva a buszmegállókban lehet
felszállni. Mivel az autóbuszon a hely korlátozott (24 fő) a programra jelentkezők
előzetesen a +36-30/573-3542-es mobilszámon jelezzék részvételi szándékukat.
Tóth Tibor
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A Közösségek hete a népfőiskolán
A Közösségek hete a „Cselekvő Közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” EFOP-1.3.1-15-2016-00001 projektet megvalósító konzorcium, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az NMI Művelődési Intézet
Nonprofit Közhasznú Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár
hagyományteremtő programsorozata, amelyet első alkalommal 2017ben rendez meg. (http://cselekvokozossegek.hu/)
Cél, hogy ráirányítsuk a figyelmet a közösségi kezdeményezésekre, a
közösségekben rejlő értékekre, az intézményekben és azokon kívül
működő közösségek tevékenységeire, közösségépítő és helyi társadalomformáló erejükre. A Közösségek hete lehetőség arra, hogy megmutassák magukat, történetüket, tevékenységeiket, és megismerjék
egymást is. E programsorozatba jászfényszarui események is rögzítésre
kerültek, XVIII. Jász Bál, Egészségest, Jász Íjász Kupa és a népfőiskola
Kreatív műhely programja.
Kreatív műhely a népfőiskolában
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság vezetősége egy kreatív
műhely napot tartott 2017. május 13-án délután 14.00 órától. A beszélgetés célja ötletek gyűjtése, tematikus rendezése, a tervek pontosítása a
2017. év második félévének időszakára és a 2018-ban megrendezésre kerülő Jászok Világtalálkozója rendezvény kiegészítése a népfőiskola részéről.
A szervezet a maga eszközeivel szeretne hozzájárulni egy vidéki kisváros
bemutatásához a maga hagyományaival, kultúrájával, programjaival,
sokszínűségével.
Miért Kreatív műhely? A kreativitás alkotókészséget, alkotó
teljesítményt jelent. Kreatív az,
aki az adott feladatot másként
oldja meg, mint társai, mint
ahogyan tanították neki. Régen
a kreativitás megnyilvánulási
területeként csak a művészetet
és a tudományt tartották számon. Mára már teret hódított
a szervezésben, az oktatásban
is. Stenberg a kreativitás fogalmát újszerű értelmezésben használja: a
kreativitás nem egy olyan tulajdonság, amely a történelmi „nagyokra” korlátozódik, a Darwinokra, a Picassókra és a Hemingwayekre.
Ehelyett ez valami olyan, amit mindenki használhat. A kreativitás
nagymértékben döntéshozatal is. Az ötletbörze – brainstorming –
módszert alkalmaztuk. (Az ötletbörze minél több gondolat megfogalmazását jelenti egy adott helyzetben, a „mennyiség hozza a minőséget”
elv alapján. Ezen elv szerint az életképes és különleges ötletek felszínre
kerüléséhez termékeny kreativitásra van szükség.)
A népfőiskola hagyományos programjai (hagyományőrző játszóházak, kézműves programok, tábor, Erzsébet-napi programok, Adventi
Kávéház) mellett az alábbi ötletek kerültek „kiválasztásra”, részletesebb átgondolásra, előkészítésre.
Projektnapok a „Bedeko”-nál
Az „Első lépések Jászfényszarun” TÁMOP5.3.1-C-09/2-2010-0076
pályázat fenntarthatósági projektnap értékelése, a készített tanulmány
korrektúrája jelenleg is folyamatban van.
Tanórán kívüli programok – „Hagyomány és kreativitás a Zagyván
innen és a Galgán túl – tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében” TÁMOP 3.2.13-12/12012-0499 fenntarthatósági projektnap operatív tervei.
Vállalkozó nők a vidékért három megye, három régió határán
HEFOP 1.3.1-06/1-2006-11-0039/2.0 – Vállalkozó nők 10 éve –
fenntarthatósági projektnap előkészítése és megvalósítása.
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 25 éve – jubileumi
program előkésztítése.
Tematikus fotókiállítási anyagok egyeztetése.
Bedekovichok tere – ajánlás előkészítése.
A Bedekovichok munkásságát feltáró, kutatómunkát és a fotódokumentálást 2017-ben is folytatni kívánjuk. További Bedekovichkiállításokat tervezünk több helyszínen és folyamatosan bővített
képtárral. 2017-től Bedekovichok életművét bemutató fotóalbum
előkészítésén dolgozunk, amely hosszú távon is a település méltó referencia anyaga lesz.

2018-ra tervezzük a „Zarándokúton a Jászságban” c. munkánk harmadik kiadását, amely előzménye 2017-ben a jászsági templomok
felkeresése, fotódokumentálása, történeti áttekintése – egyben a kiadvány aktualizálása.
Családakadémia program – Házaspárok útja
„A nevelés az élet szolgálata”. A program keretében választ keresünk
arra, hogyan lehet tanítani–nevelni úgy, hogy ne csupán ismereteket,
hanem életet alakító tudást és tapasztalatot adjunk át.
A tervezésre kerülő meghívott előadó Uzsalyné dr. Pécsi Rita feleségként, négy gyermeket nevelő édesanyaként, gyakorló pedagógusként
és a szakterület elismert kutatójaként keresi folyamatosan a válaszokat
erre a kérdésre. Előadássorozatát Kentenich József – a Schönstattmozgalom alapító atyjának – pedagógiai rendszerére építi, amely
profetikus, hiszen megelőzve korát olyan irányokat mutat, amelyet a
modern neveléstudomány vagy az agykutatás ma messzemenően alátámaszt. Az oktatáskutatótól hallhatjuk – s akár a népfőiskolai kreatív
műhely szlogenje is lehetne – „Akinek nincs bizalma a jövőjében, a
náthát is könnyebben elkapja. A bizalom a legnagyobb sebességű erő
ember és ember között, s így a leghatékonyabb pedagógiai és vezetési
módszer.”
Házaspárok útja tervezése: sétálóút, amely 15 állomásból, stációból áll. Az egyes állomások a házasság fontos eseményeit, feladatait,
nehézségeit és korszakait jelenítik meg. A stációkon képek,
a szentírási idézetek, feladatok
ösztönzést adnak arra, hogy a
párok életük egyes mérföldkövein elgondolkodjanak és beszélgessenek egymással. Emellett egy kísérőfüzetet tervezünk
megjelentetni, amely segíti az
elmélyülést – Bíró László püspök ajánlásával –, amely minden állomással kapcsolatban egy
rövid elmélkedést tartalmaz, és a családi életben fölmerült nehézségek
sikeres megoldáshoz nyújt segítséget.
Kérdőíves felmérést tervezünk a település lakosságának körében, az
„élethosszig tartó tanulást” milyen területen látnák jónak, itt helyben
milyen képzésben vennének részt, illetve milyen értékmegőrző – értékteremtő ötlettel szeretné gazdagítani a települést.
A népfőiskola vezetősége tombola ajándékcsomagokat ajánlott fel s
adott át a Jász Bál eseményre.
A Népfőiskolai Társaság hívja, várja az együttgondolkodásban, tervezésben (és a megvalósításban) együttműködő intézményeket, szervezeteket, személyeket az alábbi elérhetőségeken: info@bedekovich.
hu ; +36-30/579-0164 ; a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
honlapja: bedekovich.hu
Kovács Béláné Pető Magdolna

Köszönjük!
Áprilisban meglepetésben volt részük az Idősek Otthona lakóinak és dolgozóinak. A Johannita Segítő Szolgálat által egy
németországi településről, Lauf-ból adományok érkeztek. Úgy
tudtuk, a célcsoport most a fiatalabb korosztály, a gyerekek.
Ezért is volt külön öröm számunkra, hogy a szállítmányból nekünk is jutott: edényeken, ágyneműkön, ágyhuzatokon kívül
két darab hidraulikus betegágy is érkezett.
Hálásak vagyunk mindazoknak, akik lehetővé tették, megszervezték, lebonyolították, hogy az adomány a megfelelő helyre jusson. A két betegágy azóta két idős lakónk életét és a gondozónők munkáját segíti.
Köszönet érte!
Jászfényszaru Város Gondozási Központja

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2017/5

15

A redemptio 272. évfordulóján emlékeztünk
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete az elnökségi ülését megelőzően a redemptio 272. évfordulóján május 6-án 14 órakor az Óvárosháza
falán lévő Redemptio-emléktáblánál tartotta
megemlékezését.
A FÉBE elnöke köszöntötte a jelenlévőket,
majd felkérte dr. Kiss Dávid Sándor egyetemi
adjunktust, a FÉBE elnökségi tagját beszédének megtartására.
Idézet az ünnepi megemlékezésből: „A jászok magyarországi történelmük már legkorábbi szakaszában kiváltságokat szereztek,
és ezeket folyamatosan bővíteni igyekeztek
a XIII-XVI. század során. A jász kiváltságok
közül a legfontosabbak:

A megkoszorúzott emléktábla
– Nem kerültek a földesúri hatalom alá, hanem közvetlenül a király alá tartoztak.
– Maguk választhatták elöljáróikat, a jászkapitányokat (szabad tisztviselőválasztás).
– Közvetlenül a királynak tartoztak katonai szolgálattal, és az adókat is közvetlenül
neki fizették.
– Mindezzel valójában nemesekké váltak,
jogaikat pedig vérükkel váltották meg a katonai szolgálat révén (vérnemesség).
– Fontos kiváltság: csak saját kapitányaik
bíráskodhattak felettük (1323-tól). Sőt a király és nádor is csak a jász bírák bevonásával
ítélkezhetett felettük (pallosjog).
– Saját és külön a keleti népekre jellemző
katonai jellegű, tízes beosztású társadalmi,
közigazgatási rend.
– Papjaikat maguk választhatták, az egyházi hierarchián kívül helyezkedtek el (szabad
lelkészválasztás).
– Vámmentesség (és révmentesség).
Mindezek az örökös és stabilnak vélt kiváltságok az 1600-as évek legvégén komoly
veszélybe kerültek. Habsburg I. Lipót (uralk.:
1655–1705) császár gazdasági meggondolásból és hatalomféltésből gondos értékbecslést követően (Pentz-féle összeírás, 1699)
teljes mértékben elzálogosította, és 1702.
március 21-én eladta a Jászságot (a két Kunsággal együtt) a Német Lovagrendnek.
Az adásvétel következtében a Jászság jogilag lesüllyedt, a nádor is elvesztette fennhatóságát, a teljhatalmú úr a lovagrend lett.

Ezzel együtt a megvásárolt föld lakói jobbágyokká lettek, helyzetük mind jogilag, mind
gazdaságilag (adózást tekintve) elviselhetetlenné és megalázóvá vált; kiváltságuktól
megfosztattak.
A küzdelem a kiváltságok visszaszerzésére
szinte azonnal megkezdődött. Így nem csoda, ha 1703-ban az elsők közt találjuk jász
őseinket Rákóczi oldalán (Jászezred). A szabadságharc bukása után az adók egyre gyötrőbbé váltak, a terhek és a megaláztatások
egyre fokozódtak. Jászfényszarut a lakosság
30%-a elhagyta (1703-1735), az elvándorlás
következtében pedig a gazdaság teljes hanyatlásnak indult. Részben emiatt a Lovagrend

redemptusi jogokkal rendelkezők nyilvántartásába a liber fundiba.
Akik pedig nem tudtak részt venni a megváltásban, azok „irredemptusok” lettek. A
redemptióról szóló oklevelet Mária Terézia
1745. május 6-án adta ki. Erre emlékezve
a magyar kormány 2012-ben hivatalos emléknappá nyilvánította május 6-át.
A redemptióval sok család nagy áldozatot
vállalt. A megváltásért hatalmas kölcsönöket
vettek fel: az egyháztól, a parókusoktól, az
eperjesi kereskedőktől, az aszódi uraktól, a
helyi nemes emberektől.
A kölcsönök miatt nem egy család hosszú
évtizedekre eladósodott, és több generáci-

Dr. Kiss Dávid Sándor ünnepi megemlékezését tartja
szintén csalódott, hisz nem tudta kitermelni
a várt jövedelmet a Jászságból.
Míg végül 1740-ben elhunyt II. Károly, és
Mária Terézia örökölte a trónt. Ekkor megcsillant az esély a kiváltságok visszaszerzésére. A Lovagrend 500.000 (kamatokkal: 575
900) rajnai (rhénes) forint és 1.000 felfegyverzett lovaskatona kiállítása ellenében hajlandó volt átadni a Jászkunságot.
Az első megállapodások alapján ezen ös�szeg felét a király állta volna. Ettől azonban
az uralkodó anyagi nehézségekre hivatkozva
elállt. Így végül a jászkunok magukra maradtak, a hatalmas összeget teljesen önerőből
kellett előteremteniük. Ebből Fényszaru területére 13.000 Ft (9.000 Ft Jfsz. + 4.000 Ft
Karapuszta fele) esett. Földet a község lakói
közül ki-ki anyagi helyzetének megfelelően
igényelhetett.
(Összehasonlításképpen 1 rajnai forint egy
mai szép fizetéssel ér fel, 13.000 Ft pedig
hozzávetőleg min 6-700 millió Ft-nak feleltethető meg.
Ennyit kellett őseinknek Fényszaru földjéért és a jász kiváltságokért fizetni.)
Fényszarun összesen 157 család(fő) élt a
lehetőséggel, és hatalmas kölcsönök árán is,
de jelentkeztek a földmegváltásra. Akik elő
tudták teremteni a földért vállalt összeget,
nem pusztán földhöz jutottak.
Ők redemptussá („önmegváltottá”) váltak,
visszanyerték ősi jogaikat, privilégiális kiváltságaikat, nemességüket, és bekerültek a

ón át ható anyagi nehézségek jellemezték a
megváltottakat. A későbbi leírásokból ezek
is mind világossá válnak. Sőt, a hatás, egyes
elemzések szerint 100-150 év után is érezhető volt a redemptus és irredemptusok között.
A bámulatosan részletes és pedáns jász
dokumentációnak köszönhetően ismerjük
a földet igényelt és az azt elnyert családfők
nevét, és az általuk igényelt földterületek
nagyságát.
Csupán példaként, hagy említsem meg
itt felmenőim közül Kiss Györgyöt (17126?; ükapám ükapja) és Bassa Györgyöt
(1690-?; ükapám szépapja), akik szintén
redemptusokká (megváltottakká) váltak
1745-ben.
A redemptio a jászkunok fél évszázados
küzdelmét zárja le és koronázza meg. Az
önmegváltás egybekovácsolta a jászokat,
megerősítette nemzettudatukat, büszkeségüket. Méltán, hiszen ilyen mérvű összefogás
Európa szerte páráját ritkítja.
A mai napon tehát emlékezzünk jász mivoltukra, büszke őseinkre, akik összefogásban
megváltották ősi földjüket, hogy szabadon
élhessenek, ők és utódaik egyaránt, generációkon át. (A jászok és a kunok területi és
igazgatási autonómiája egészen 1876-ig állt
fenn.)”
Az emléktáblánál Mészáros László, Nagyné
Kiss Mária és Tóth Tibor koszorút helyezett el.
Tóth Tibor · Fotó: Dobák Viktor
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Alternatív iskolák és drámapedagógia
Bardiné Bohács Anikó tanulmánya Kovács Andrásné életmű-díjas drámapedagógusról
Kovács Andrásné Életműdíjas drámapedagógus, a Magyar Kultúra
Rozika néni jelenleg is Jászfényszarun él.
Lovagja, Németh László-díjas pedagógus és Csokonai-díjas rendező –
„Ahol művészet, tolerancia, közösség, érzések vannak, ott már
vagy ahogyan a „szakmában” a legtöbben ismerik, Rozika néni.
rossz nem történhetik.”
1937-ben született Tiszaalpáron. Gyermekként meghatározta sorsát
Rozika néni a tanító, a rendező, a közösségszervező, a szakmai taa 2. világháború. Édesanyja háborús özvegyként maradt egyedül két
pasztalatot továbbadó, a missziót teljesítő, az anya, a nagymama, a
lánygyermekével. A család szikvízüzemet működtetett, és a háborút
MESTER és MÍTOSZ.
követően a nagybátyjuk segítségével tudtak talpon maradni. Nehéz
Személyes találkozásunk kapcsán mondta nekem az idézett monfizikai munkával biztosították a megélhetést, s arra törekedtek, hogy a
datot. Arra a kérdésre kerestem választ, hogy mitől jó egy drámapelányok tanulhassanak.
dagógia óra, mikor működik jól egy színjátszó csoport. A válaszában
1953-1956 Tanítói diplomáját a Kiskunfélegyházi Tanítóképzőben
minden benne van, amit ő fontosnak tart.
szerezte, ahol apácák tanították. Meghatározó és mértékadó időszak
Harmonikus személyiségéből sugárzik a szakma ismerete, a pálya
volt az életében. Elvárás volt, hogy a színjáték mellett más művészeti
szeretete, a idős pedagógus, az ember bölcsessége. A vágy arra, hogy
ággal is foglakozzanak. Így ismerkedett meg a bábjátékkal és a táncmég ma is tanítson, de már erejéből csak néhány személyes beszélgecal is. Ezt követően került Borsod megyébe, Arlóra, Szuhafőre, majd
tésre, vagy a lánya által rendezett darab megtekintésére futja.
a Pest megyei Domonyba tanítónak. Kezdő tanítóként próbálgatta
Helye a drámapedagógiában (a kezdetek)
azokat a módszereket, amelyeket a művészetoktatás terén elsajátított
Rozika néni a nagy generáció tagja, egy jelenség, aki tanít, de szinte
korábban. Sokszor ez adott eszközt számára megoldhatatlannak tűnő
semmit sem ír.
pedagógiai helyzetek kezelésére. Táncolt, színjátékot szervezett, báboHogyan került kapcsolatba a drámapedagógiával?
zott a szülőkkel együtt. Később szembesült azzal, hogy mindaz, amit ő
„Én még nem tudtam, hogy ezt így hívják, de csináltam színdarabocsinál Angliában módszerként jelent meg.
kat, együtt táncoltam, énekeltem, játszottam a gyerekekkel.”
Közben házasságot kötött Kovács András
Elmondása szerint minden alapot a kiskunorosztanárral, aki korai haláláig (52 éves volt)
félegyházi apácáktól hozott, bár már kisiskolás
biztos érzelmi és szakmai hátteret adott számára.
korában is szeretett szerepelni. Az apácáknál
1963-1967 Rendezői szakot végzett, ahol
olyan indíttatást kapott, ami elsősorban a tanítói
olyan emberekkel került kapcsolatba, mint Kehivatását határozta meg. Az apácák akkor sem
leti István, Ruszt József és a fiatal Montágh Imre.
hátráltak meg, amikor a politikai intézkedések
1972 Családjával Jászfényszarura költözött.
következtében világiasították őket. Amit onnan
Tanítónőként férjével együtt hamar bekapcsolóhozott, az elsősorban a gyermekek szeretete és az
dott a település életébe. Tanításában már tudaelvégzett munka becsülete.
tosan alkalmazta a drámapedagógiát, mely úton
Újabb állomás:
Mezei Éva munkássága erősítette meg. A diákokKezdő tanítónőként csak annyit érzékelt, hogy
nak színjátszó kört szervezett, a Napsugár Gyera legrendetlenebb gyerek is megszólítható a kömekszínpadot, majd a fiatal felnőttekből megalazös játékkal, hogy mindenkihez vezet valamilyen
kult Fortuna Együttest, amelybe „belenőttek” az
út. Borsod megyei tanítóskodása idején volt egy
általános iskolából a gyermekek. A társulat munnagyon szegény sorsú, de igen tisztességes családkájába folyamatosan bekapcsolódtak az egykori
ból származó roma osztálya. Az akkor Budapesttanítványok szülei, egyre szélesebb mozgalommá
ről lejáró, mentorálást vállaló egyetemistákkal és
Kovács Andrásné 2006-ban
nőtte ki magát a színjátszás Jászfényszarun. Aza helyi ruhaüzem segítségével kulturális műsort
a Németh László-díj átvételekor
óta is folyamatosan működik, és Magyarország
szervezett velük. A közösség a közös tevékenység
egyik jelentős amatőr színjátszó társulata. Elmondható, hogy alig van
eredményeképp befogadta és tisztelte Rozika nénit.
olyan településen élő ember, aki játszóként, segítőként ne került volna
Folyamatosan eljárt az akkori Művelődési Intézet képzéseire, amelyek
kapcsolatba az amatőr színjátszással.
egymást érték. Ingyen voltak, érdekesek voltak. Azt érezte meg, hogy
1981 A Jászberényi Tanítóképzőben ma is mesterként tekintenek
mindenhol tanult valamit. Módszert. Lassan kezdtek beszivárogni az
Rozika nénire. Az általános iskolában évekig fogadta bemutató órákangol drámapedagógia elemei, és akkor már tudatosan kereste ezeket
ra a pedagóguscsoportokat. Megyei szaktanácsadóként is segítette a
a képzéseket. Kísérletezett. Ami működött, alkalmazta, ami nem, azt
kollégákat.
félretette. Egész pályáján ezt követte. Ezt vallja ma is. Nincs királyi út.
Számos mesterképzésen vett részt, ahol megismerkedett többek köMérföldkő:
zött az angol drámapedagógiai irányzatokkal, az újabb trendekkel,
Jászfényszaru.
melyeket szívesen beemelt saját gyakorlatába.
Férjével, Andrással és két kis gyermekével Jászfényszarura költözRozika néni önálló képzéseken adta tovább a szakmai tapasztalatát.
tek, ahol végleg letelepedtek. Tanárként hamar maga köré szervezte
Elsők között vállalta fel a határon túli magyar pedagógusok képzését,
a színjáték iránt érdeklődő gyerekeket. Miután korábban elvégezte a
Erdélyben, Kárpátalján.
rendezői szakot, így folyamatosan próbálgatta az ott tanultakat. ÓráA kilencvenes évektől 10 alkalmat megélt Jászfényszarun az úgynein, napközis tevékenységében állandó elemként jelentek meg a drávezett Bakancsos tábor, amely sorra képezte, nevelte, továbbképezte
mapedagógiai módszerek, délutánonként, esténként pedig darabokat
a leendő szakembereket, nemcsak a magyarországi, hanem a határon
rendezett. Hamar felismerte, hogy a színjátszó kör közösséget teremt,
túli magyarság köréből is. Együtt dolgozott például Szauder Erikkel,
alkalmas a szabadidő hasznos eltöltésére, itt lehet a gyerek által megKaposi Lászlóval, Gabnai Katalinnal, Szakall Judittal, dr. Előd Nóráélt konfliktusokat szituációba helyezni, s a tanulmányaiban talán nem
val, Rudolf Ottónéval, a kortárs és a fiatalabb drámás nemzedékkel.
olyan kiváló gyerek itt sikerélményhez juthat.
Nyugdíjba vonulásáig magyart és drámát tanított az általános iskoA településen generációkat juttatott élményhez, példakép lett. Kilában, de a művészeti iskolában még évekig jártak hozzá a diákok.
alakult egy színházat kedvelő, kultúra iránt érdeklődő széles közeg.
Missziós küldetését, mely a drámapedagógia népszerűsítése, a pedagóÉvente több előadással lép fel az általa alapított Napsugár Gyermekgusok képzése, 2015-ig folytatta. 2016-ban adta át a stafétát lányainak
színpad és a felnőtt Fortuna Együttes. A közösségépítés szép példája ő
– akik mindketten tanárok, drámapedagógiával, kultúrával, közműmaga, aki a településen megszámlálhatatlanul sok rendezvényt szervevelődéssel foglalkoznak – a színjátszásban is. Az idén színpadra állízett. Időnként megvívta a maga harcát a helyiekkel, néha a vezetéssel,
tott Tasnádi István: Finito c. előadásuk, a hagyományt követve, arany
de személyiségének és tudásának meggyőző ereje mindig sikerre vitte.
minősítést kapott.
(folytatás a 18. oldalon)
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A nemzetközi karrier után a hazai siker is elkezdődött
Dobák Attila operaénekes sokszor szerzett örömet különleges
bariton hangjával a jászfényszarui közönségnek, legutóbb az óévbúcsúztatón lépett fel a Régi Kaszinó étteremben. Az utóbbi hat
évben nagyrészt külföldön élt, ott szerezte művész diplomáját. A
Boston Lyric Opera egyik énekese, az Egyesült Államokban és Kanadában is több koncertkörúton vett részt.
A 2017-es év fordulópontot hozott énekesi pályáján, fontos szerepre kérték fel idehaza. A folytatás is biztató, hiszen a 2017/18as évadban a Magyar Állami Operaház vezetése több szerepre is
szerződtette.

tudtad meg és kitől, hogy a Budapesti Tavaszi Fesztivál záró előadásában szerepelhetsz?
Ezt a csodálatos szerepet tavaly nyáron ajánlotta fel számomra Bátor Tamás, a MÜPA koprodukciós igazgatója, aki a Magyar Állami
Operaház egyik meghallgatásán hallott először énekelni néhány évvel
ezelőtt.
Hogyan teltek a próbák, a jó hang mellett nem kis színészi játékra is
szükség volt. Kik voltak a partnereid a darabban, Anger Ferenc rendező koncepciója mennyire tért el az eddigi feldolgozásoktól?
Az eddigi feldolgozásokban a darab karaktereit inkább az idősebb,
negyvenes éveikben járó színészek, énekesek formálták meg. Anger
Régen a fiatal legények külhonban szereztek szaktudást, tapasztalaFerenc rendezői koncepciója az volt, hogy most a fiatalabb generáció
tot. Te mit hoztál haza a batyudban a külföldi útról?
adja elő a Háry Jánost. Ezzel lényegében a darabot igyekezett hiteÚgy érzem, hogy az Egyesült Államokban eltöltött éveim alatt sok
lesebbé tenni, mivel a történet szerzői Háry János, Örzse és Mária
tapasztalattal lettem gazdagabb a művészi pályán és a magánéletben.
Lujza karakterét eredetileg a húszas-harmincas éveikben járó fiatalokra
Amerikában óriási a verseny a különböző szakmai területeken, ahogy
írták. Szerintem Anger Ferencnek nagyon jó meglátásai voltak, lena zenei pályán is. Ez leginkább endületes tempóban dolgozott, és
gem arra sarkallt, hogy törekedjek
jó tanácsokkal szolgált nekem is.
mindig a maximumot kihozni
Nem véletlenül ő jelenleg a Mamagamból. Az egyik legfontosabb
gyar Állami Operaház művészeti
dolog, amit külföldön tanultam,
igazgatója. Balga Gabriella operahogy mindig pozitív attitűddel
énekesnővel, aki Örzsét alakította,
kell a dolgoknak nekiállni, és nem
a Bartók Béla Konzervatóriumban
szabad az elkövetett hibáinkon
osztálytársak voltunk. Nagyon
túl sokat rágódni. Felemelt fejjel,
megörültem, amikor megtudtam,
büszkén kell vállalni magunkat,
hogy partnerem lesz a darabban,
de a munka felé mindig végtelen
mivel vele már régóta nagyon jó
alázattal kell lenni.
kapcsolatban vagyok.
Tudom az operán kívül más
Különösen nagy megtiszteltetés
könnyebb, (de nem könnyű) műszámomra, hogy a további kiváfajt is szeretsz, az olasz lírai dalok,
ló operaénekes kollégám mellett,
de a régi magyar slágerek is közel
mint Szvétek László, Váradi Zita
állnak hozzád, melyet koncerteken
vagy Kiss Tivadar, olyan óriási maA kanadai koncerten
jól tudsz hasznosítani. Kiadott
gyar színészekkel is egyszerre lépCD lemezed is sokszínű zeneileg.
hettem szìnpadra, mint Haumann
A következő években is jellemző
Péter, Csuja Imre vagy Szerednyei
lesz a műfajok közötti barangoBéla.
lásod?
Az előadást Kodály keresztfia, a
Igen, a jövőben is szeretnék
híres operaénekes fia, Palló Imre
az opera mellett a „klasszikusvezényelte.
crossover”, azaz a klasszikus és a
A MÜPA Bartók Béla Nemzeti
könnyűzene határán lévő műfaHangversenytermében április 23jokban barangolni. A zenei világ
án felcsendültek az ismert dallavégtelenül sokszínű, és amennyire
mok, néhány szerencsés fényszarui
a szakmai képességeim ezt lehetőélőben láthatott. A végignézett fové teszik, azt igyekszem minél jobtókon igazán nyalka, snájdig huban megtapasztalni.
szárként jelenítetted meg Háry JáEz év március 18-án Kanadánost. Hogyan fogadta a szakma a
ban, Vancouverben egy koncerten
darabot, egyszeri volt a bemutató,
szerepeltél, Szakaly Judit (Török
vagy még láthatjuk az előadást?
Judit) videófelvétele megörökítetSzerintem alapvetően nagyon
Dobák Attila Háry János szerepében (a képen jobbra)
te amint énekelted Kozma József:
jól fogadta a szakma a darabot,
Hulló levelek című világslágerét.
és elégedett volt mindenkinek
Hogyan jött létre a meghívásod, kik énekeltek még a koncerten?
a munkájával a világosítótól kezdve a színészeken át a karmesterig.
Ezen a koncerten én mint vendégművész léptem fel. A felkéréssel
Sajnos a Művészetek Palotájában általában csak egyszer vagy maxiGerphil Flores énekesnő keresett meg, akit a világhírű kanadai promum kétszer mutatnak be operaelőadásokat vagy színpadi műveket,
ducer, David Foster fedezett fel 2015-ben az „Asia’s Got Talent” című
ami az intézmény koncert jellegéből fakad. Nem hiszem, hogy itt a
tehetségkutató műsorban. Az énekesnő Németországban, Hamburgdarab még több előadásra kerül a közeljövőben, de az lehetséges, hogy
ban született, édesapja szülőföldjén, de a Fülöp-szigeteken nőtt fel,
máshol még bemutatják – erre több ígéretet is hallottam a MÜPA
ahonnan édesanyja is származik.
vezetőségétől.
Nagyon-nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy meghívott egy
Az Operában illetve a felújítása miatt az Erkel Színházban milyen
kanadai koncertjére, ahol a szólószámaim mellett – mint például a
darabokban és szerepekben láthatunk?
„Hulló levelek” – lehetőségem volt vele énekelni duettet is, többek
Legközelebb Rossini Olasz nő Algírban című operájában lépek majd
között Az operaház fantomja című musical jól ismert kettősét. Naszínpadra idén novemberben. Ez egy premier lesz, mivel ezt a nagyon
gyon megörültem, amikor Török Judittal találkoztam a koncerten és
szórakoztató olasz vígoperát itthon még nem játszották. Decembermindazokkal a kanadai magyarokkal, akik ezt eljöttek megnézni.
ben karácsony tájékán pedig Puccini híres romantikus operájában, a
A vancouveri fellépésed előtt már elkezdődtek Kodály Zoltán: Háry
Bohéméletben Schaunard szerepét alakítom majd az eredeti, 1932-es
János daljátékának próbái, melynek címszerepére kértek fel. Mikor
(folytatás a 18. oldalon)

18

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2017/5

Alternatív iskolák és drámapedagógia
(folytatás a 16. oldalról)
„Nem gondoltam rá. Csináltam. Most, hogy egyre jobban felejtek,
A „felnőtteket tanító”
lehet, hogy le kéne írni. Majd gondolkodom rajta.”
A Jászberényi Tanítóképző Főiskola a magyarországi viszonyokhoz
Mit tanultam tőle?
képest viszonylag hamar engedte be a falai közé a drámapedagógia
Néhány fontos gondolat:
képzést speciálkollégiumi keretek között. Rozika néni eleinte csak
Mihez kell a drámapedagógia?
műhelymunkában oktatott, majd tréningeket tartott és hallgatókat
„A személyiséghez, az emberhez. Értékrendet ad, ami mankó lehet
tanított. Később a tanító szakosok képzésének részévé vált a drámaaz élethez. Az a sok ‚mintha-helyzet’ átsegíthet az élet nehézségein.
pedagógia. Tanítványi között sok olyan későbbi szakember megforKözösséget formál, ami védelmet ad. Van kivel megosztani az örömöt,
dult, aki a falusi színjátszás felől sodródott a szakma felé. Mások a
de védelmet is ad, ha baj van.”
falusi iskolákban nevelkedő
„Egy pedagógusnak nem
gyerekek tanításához kerestek
elég jónak lenni szakmailag,
újabb eszközöket. Sok kiváhanem példát is kell mutatni.”
ló szakember indult el erről
„Közösséget csak az tud épíaz útról, megannyi tanítvány
teni, aki megéli a közösségi
dolgozik ma is a Jászságban,
létet. Erről nem beszélni kell,
de messzebb is. Tanítványai
hanem csinálni.”
legendákat mesélnek a precíMely drámapedagógia módzen előkészített foglalkozásaszer az igazán sikeres?
iról, pontosságáról. A fogla„Az a szabály, hogy nincs
kozásaihoz mindig cetliket,
szabály. Mindenre más szabály
apró feljegyzéseket készített,
van, és sokat hibázunk. Nem
sokan módszerként vitték ezt
baj. Lehet, hogy az is célravetovább a saját óráikra. Jól iszető.”
merte a népi hagyományokat,
Milyen rendezői módszereeszközöket. Ezt részben falusi
ket alkalmaz?
neveltetéséből, fiatalkori élA rendezés első szakaszában
ményeiből hozta. Ezeket az
még sok az improvizáció,
elemeket pl. a népi játékokat
alakul a darab, később küsokszor beleszőtte a foglallön próbálják a jeleneteket a
Útban a szegedi színjátszó fesztiválra
kozások terveibe. Közülük
férfiakkal és külön a nőkkel.
Kb. 1980
néhány belekerült az Add toAzután minden összerendevább c. gyűjteménybe is.
ződik. Egy darab kiválasztását
Jászfényszaru adott otthont a Bakancsos tábornak, ahol lelkes fiatahosszas előkészítés előzi meg. Ritkán dolgozik teljesen kész, fix szölok tanultak tőle, sokan a határon túlról érkeztek. Korábbi tanítványai
veggel. Még az ismert, előre megírt darabok (Háry János, Az obsitos)
vagy azok szülei főzőasszonyokként vagy szállásadóként segítették a
szövegébe is becsempész egyéni ötleteket. Nincs jó vagy rossz, könnyű
munkáját. A tábor résztvevői sokszor a tornateremben, vagy a tantervagy nehéz darab. Majd a néző eldönti. Ha a rendező komolyan veszi,
mekben elhelyezett matracokon aludtak csapatostul. Aki a Bakancsosakkor komoly darab lesz. Vagy fordítva.
ba elment, annak az élmény felülírt minden ilyen külső körülményt.
„A rossz darabból is sokat lehet tanulni.”
Itt aztán a képzési elemeken túl megjelentek az aktuális események is,
„A színház tanít mindenkit: a próbán a játszót, a rendezőt, az előpl. a Szent Iván-éji tűzugrás.
adáson a nézőt.”
Megfordult ezekben a táborokban Gabnai Katalin, Kaposi László és
Rozika néni jelenleg is Jászfényszarun él, lányai szomszédságában.
még sokan mások is.
Tímea és Katinka viszik tovább a családi örökséget. Lányai, veje, unoÁldozatos munkájával elsők között vállalta fel a határon túli pedakái is színjátszók lettek, a család élete egybefonódott a város kulturális
gógusok képzését, Nagyváradon, Kárpátalján komoly szakmai műheéletével.
lyek alakultak körülötte. Ma már a Fortuna előadásaival jelennek meg
ezeken a településeken, és mindig hatalmas szeretet és elismerés veszi
Felhasznált irodalom:
őket körül.
DPM 1991/1.sz.Előd Nóra: Rozika néni
Publikálást vajmi keveset olvashatunk tőle. Közreműködött az Add
DPM 1992 /2.sz.Trencsényi Imre: Hogy is van ez Jászságban?
tovább c. kiadvány szerkesztésében. Kidolgozta az 5-8. osztályra voDPM 2000/2.sz.Kaposi László: „Mondom, eretnek vagyok…”
natkozó komplex művészeti nevelés programját, de kezdeményezése
Linkek: (felvételek előadásokról)
végül nem ebben a formában került be a közoktatásba. Amikor felhttps://www.youtube.com/watch?v=hqzYPd3eo5s
tettem neki a kérdést, hogy miért nem írta le mindazt a hatalmas ishttps://www.youtube.com/watch?v=-PpbrM6Bqd8
meretanyagot, aminek a birtokában van, a maga egyszerűségével csak
https://www.youtube.com/watch?v=qtmWLWYO3yA
ennyit válaszolt.
A cikk megjelent a Taní-tani on-line folyóiratban 2017. februárjában.

A nemzetközi karrier után a hazai siker is elkezdődött
(folytatás a 17. oldalról)
rendezésben. Jövő februárban Verdi egyik operájában, a Simon
Boccanegrában Pietro szerepében, júniusban pedig Richard Strauss
egyfelvonásos operájában, a Saloméban láthat majd a közönség.
Milyen középtávú terveid vannak? Talán korai a kérdés, de van-e
szerepálmod, melyet szívesen elénekelnél?
A középtávú terveim között leginkább az itthon felkínált szerepekre történő szakmai felkészülés szerepel. Sajnos a megkapott szerepek
még nem garantálják a színpadi sikert, úgyhogy még sok munka van
előttem azok megfelelő kidolgozásához. Nagyon sok bassz-bariton

operaszerep van, amit a jövőben szeretnék elénekelni, csak hogy néhányat említsek ezek közül: Don Giovanni, Leporello, Escamillo,
Dulcamara stb.
Köszönöm a beszélgetést, kívánjuk, hogy legyél próféta saját hazádban, valósuljanak meg szerepálmaid. Mi büszkék vagyunk Rád, egy
kicsit magunkénak is vallunk. Biztos vagyok benne, hogy néhány jövő
évadi Erkel Színházi előadásodra kíváncsiak lesznek fényszarui tisztelőid, az operabarátok.
Szeretettel várunk a XXV. Jubileumi FÉBE bálra 2018. február
Tóth Tibor
17-én, hogy hangoddal elvarázsold a báli közönséget.
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Teaházi hírmondó
2017. januárjától mintegy 34 program
került megvalósításra, május közepéig közel
900 fő látogatott el a Teaházba. Programjainkon mindig arra törekszünk, hogy az éppen aktuális ünnepnapokhoz, eseményekhez
kapcsolódjunk. A találkozások alkalmával
szokásokat, hagyományokat elevenítünk fel
az idelátogatóknak. Ilyen volt például a farsangi fánk sütés, a csigatészta készítés, kokárdavarrás, papír lovacska készítés, húsvéti
tojáskészítés, anyák napi meglepetések készítése. Sokféle korosztály fordul meg nálunk,
rendszeres látogatóink közé tartoznak a Jászfényszaru Város Óvodai Intézményeinek: a
Szivárvány óvodának és a Napsugár óvodának a csoportjai, akik mindig nagy örömmel
látogatnak el programjainkra. Főként a Csináld magad klub, a Gasztro klub, valamint
a Filmklub programok lelkes résztvevői. Az
óvodai „Családi barkács délelőtt” elnevezésű
eseménynek is a Teaház adott otthont, ahol
a szülők a gyermekeikkel közösen készülhettek húsvét ünnepére. Az óvodás korosztályt
rendszerint a IV. Béla Katolikus Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alsós
tanulói váltják. Nekik szintén változatos
programokkal készülünk, számukra már bővebb ismereteket adhattunk át, mesélhettünk
egy-egy ünnepnapról, hagyományról, és felhívhattuk a figyelmüket az újrahasznosítás
fontosságára is.

A jövőben is szeretettel várunk minden
érdeklődőt programjainkra, akár művészeti csoportokat csapatépítésére, osztályokat,
óvodai csoportokat közösségépítésére. Nyáron 2x1 hetes ingyenes egész napos intenzív
programsorozatot indítunk az idelátogató

gyerekek részére. Bővebb információt programjainkról a Teaház Jászfényszaru Facebook
oldalán találhatnak, valamint személyesen a
Teaházban, telefonon pedig a 06-70/313-4018-as számon érdeklődhetnek.
Radics Ivett

Mi is megemlékeztünk!
1971. április 8-án tartották Londonban az I. Roma Világkongres�szust, amelyet később az ENSZ a roma kultúra világnapjává, nemzetközi roma nappá nyilvánított. A nemzetiségek jogairól szóló 2011től hatályban lévő törvényben nevesítve találjuk a hazánk kulturális
sokszínűségét megalapozó 13 nemzetiséget, melynek egyike a cigányság. A roma kultúra a magyar kultúra szerves része, a magyar kultúra
hozzáadott értéket képviselő csoportja. Alkotásai nem állnak meg a
Kárpát-medence határainál, hiszen egyetemes értékeket közvetítenek.
A FIROSZ Jászfényszarui Szervezete egy beszélgetés keretében emlékezett meg a nemzetközi roma napról.
Szöveg, fotó: Glonczi Rudolf

Gyermeknapi jótékonysági ruhabörze
Az előző évekhez hasonlóan idén a gyermeknap alkalmából került megrendezésre
Jászfényszaru Város Önkormányzata és a
Johannita Segítő Szolgálat közös jótékonysági ruhabörzéje. Május 8-10 között megrendezett ruhaosztást a lakosság széles rétege örömmel vette igénybe. A gyermeknapot megelőző
akcióban számos játék is érkezett. Amíg a
szülők válogattak, a gyermekek a játékok között töltötték az időt és örömmel választottak
a kedvükre. A jó minőségű nyári gyermekruhák mellett felnőttek számára is kaptunk
öltözéket, amit közvetlenül Németországból
szállították Jászfényszarura. Az adományban
a város idősei részére a Gondozási Központba
érkeztek gyógyászati eszközök, textilek és bútorok. A sporteszközöket pedig az iskolában
vehetik igénybe a gyermekek.
Kép és szöveg: Csillik Zsoltné
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett Édesanyánk, Nagymamánk, Dédmamánk,

DOBÁK PÁLNÉ
BERZE ERZSÉBET

temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik édesanyám,

PÉTER GIZELLA

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
s nyugalmadat nem zavarja senki.
Annyira akartál élni, a betegséget legyőzni.
Búcsúztál volna, de erőd nem engedte,
így búcsú nélkül szívünkben élsz tovább.”
Lányod és családja
Köszönetet mondok mindazoknak, akik szeretett édesanyám,

KIS PÁLNÉ
BERÉNYI MARGIT

temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút hoztak, fájdalmamban osztoztak.
Lánya, Magdi
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

ÖZV. PÁL MIHÁLYNÉ
CSERHÁTI ILONA

temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, fájdalmunkban együtt éreznek velünk.
Fiai: Misi és Béla
Emlékezés

KOVÁCS SÁNDORRA
és

SŐREGI TERÉZIÁRA
29 éve elhunyt szeretteinkre.
László, Sándor, Ilona és gyermekeik

Emlékezés

NAGY NÁNDOR

halálának 1. évfordulójára.
„Ő már ott van, ahol nincs fájdalom,
csak örök béke és nyugalom.”
Szerető családja
Emlékezés

KÁTAI GÉZÁNÉ
HORVÁTH GABRIELLA
halálának 1. évfordulójára.
„Hiába rohan az idő, szállnak az évek,
Emlékeid szívünkben örökké élnek.
Csodás volt, hogy éltél, és bennünket szerettél.
Nekünk nem haltál meg, csak álmodni mentél.”
Szerető családod

Emlékezés

DOBÁK JÁNOS

halálának 1. évfordulójára.
„Virágot viszünk egy néma sírra,
de már az ő lelke nyugszik a mennyben.
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,
Hiányzol nekünk, soha nem feledünk.”
Szerető feleséged, családod

TURÓCZI JÁNOSNÉ sz.
BALÁZS MÁRTA
halálának 7. évfordulójára emlékezik
szerető családja

Emlékezés

FARKAS JÁNOS

halálának 5. évfordulójára.
„Csendesen alszik, megpihen végleg,
Angyalok bölcsője ringatja már.
Nem jöhet vissza, hiába várjuk,
Emléke szívünkben otthonra talál.”
Emlékedet őrizzük.
Szerető feleséged, gyermekeid, unokáid, két dédunokád

Emlékezés
Réz Sándorné Franciska nénire
Szegény parasztcsaládban született Jáger
Márton és Sorbán Mária szülők második,
Franciska nevű gyermekeként. Nővére Mária, húga Klára. Szinte gyermekként, 12
évesen került Pécelre cselédlánynak, jó helye
volt, többször a fővarosba is beutazhatott,
és eljutott az operettszínházba is. Másfél
év után a szülők hazahívták, és nővérével a
bérelt földön dolgoztak. Később birkákat
tenyésztettek. Kézügyességére felfigyeltek,
először gyapjúból készített fonalat. Később
Réz Sándorné
angóra nyulak szőrét használta fel bolerók,
1926–2016
pulóverek, vállkendők készítéséhez. A kézimunka élete végéig megmaradt hasznos
időtöltésnek, horgolt az unokáknak, de megrendelésre másoknak is.
Vérében volt a közösségi munka, a másokért tenni akarás. Fiatalon
egy vallásos egylet, a kongregáció keretében színjátszóként is tevékenykedett. A szüreti mulatságok megrendezésében és csőszlányként a lebonyolításban is segédkezett. Nem véletlen, hogy a munkája is a szeretetre,
a mások segítésére épült. 1953-tól 30 éven át gyermekvédelmi felügyelőként dolgozott. Az évtizedek során több száz gyermeknek lett így mostohaanyukája, szeretetből a gyerekek csak Mustinak becézték.
1966-tól hét éven át tagja volt a községi, majd 1970-től a nagyközségi
tanácsnak és végrehajtó bizottságának. Elősegítette a Budapesti Kalapgyár jászfényszarui telephelyének létrehozását. Megnyerte a varrni tudó,
illetve tanulni akaró nőket. 76 évesen is szükségét érezte, hogy közösséghez tartozzon, tagja lett a Fényszaruiak Baráti Egyesületének. A FÉBE
köszöntötte 80. és 85. születése alkalmából.
Szüleitől látott minta alapján egész életét – a munka mellett – a családnak szentelte. Harminchét éven át éltek boldog családként Réz Sándor
hivatásos tűzoltóval. Házasságukból két gyermek: Sándor és Gabriella
született. Jöttek az unokák, fiánál Bertold és Gergely, lányánál Diána
és Gabriella. Fia elveszítése megviselte, de utána is „felállt”, mert tudta,
a családnak szüksége van rá. Élete alkonyát bearanyozta öt dédunoka:
Gergő, Sára, Rebeka, Odett és Bertike, akiket nagyon szeretett, és büszke volt rájuk.
Tóth Tibor · Fotó: Családi archívum
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engineering.tomorrow.together.
thyssenkrupp Presta Hungary Kft., Jászfényszaru
A kormányrendszerek területén technológiavezető thyssenkrupp Presta cégcsoport az autóipar meghatározó innovatív partnere. Világszerte 16 telephelyen dolgozunk olyan
modern technológiai megoldások fejlesztésén, amelyekkel biztonságossá tesszük a járművek közlekedését. Budapesten az elektromos kormányrendszerek elektronikai és
szoftverfejlesztési kompetenciaközpontja, Győrben pedig egy összeszerelő üzem található. A cégcsoport új beruházásaként Jászfényszarun két új gyártóegység létesül,
amelyek elektromechanikus kormányrendszerek és vezérműtengelyek gyártását és összeszerelését végzi. Ezen a telephelyen közel 500 új munkahelyet hozunk létre a
következő évek folyamán.

Operátor
Feladatok







Termelési terv alapján kiírt termék legyártása
Műveleti-, és ellenőrzési utasítások maradéktalan betartása
Első darab ellenőrzése, dokumentálása
Gyártásközi ellenőrzések végrehajtása, dokumentálása
Operátori karbantartás működtetése és átállások végrehajtása
Üzemzavarok felismerése, kezdeményezés azok kiküszöbölésére

Személyiség





Terhelhetőség
Rugalmasság
Precíz, pontos munkavégzés
Jó kommunikációs készség

Elvárások





Szakmunkás végzettség, autószerelői végzettség előny
Két éves hasonló területen szerzett tapasztalat
Jó problémamegoldó készség, önálló munkavégzés
Tanulási hajlandóság

Ajánlatunk




Versenyképes fizetés és széles körű juttatások
Részvétel nemzetközi projektekben
Folyamatos szakmai fejlődést biztosító, sikeres és gyorsan növekvő vállalat

CSATLAKOZZ HOZZÁNK, ÉS VEZESD KARRIERED ÚJ UTAKRA!
Ha fontos számodra a szakmai fejlődés, ha érdekes feladatokra vágysz és olyan nemzetközi környezetben szeretnél dolgozni, amelyben elismerik a teljesítményed, akkor
érdemes hozzánk jelentkezni. Vállalatunknál megismerkedhetsz a legmodernebb autóipari megoldásokkal és találkozhatsz a vezető autógyártók ötleteivel.
Amennyiben szeretnél részese lenni egy új csapat kialakításának, küldd el szakmai önéletrajzod a betölteni kívánt pozíció megjelölésével a career.phb@thyssenkrupp.com
e-mail címre, postai úton a thyssenkrupp Presta Hungary Kft. 5126 Jászfényszaru, Thyssenkrupp utca 1. postacímre, vagy személyesen telephelyünk portáján.
Ma is ugyanolyan fontos számunkra az egymás iránti tisztelet és a szoros együttműködés, mint az elmúlt 200 évben. Ha ezeket az értékeket te is fontosnak tartod, jelentkezz
hozzánk!
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JÁSZFÉNYSZARURA IS MEGÉRKEZETT
A TELEKOM SZUPERGYORS
OTTHONI INTERNETE
Két év alatt egymillió további háztartásba jutott el a Telekom szélessávú hálózata. 2017-ben már a jászfényszarui
előfizetők is élvezhetik az eddigieknél gyorsabb internet minden előnyét.
Idén is folytatódik a Telekom hálózatfejlesztése országszerte, amelynek eredményeképpen az új hálózat szupergyors,
legalább 30 Mbps sebességű internetet, az interaktív tévézés lehetőségét, széles TV-csatorna kínálatot, több képernyőn
elérhető filmkölcsönzési lehetőséget nyújt az ügyfeleknek. A szélessávú internet kínálta előnyökből a helyi vállalkozások
is profitálnak, hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá válik működésük, javul a versenyképességük.
A Telekom tapasztalatai alapján az eddig lefedett területeken élő ügyfelek rendkívül pozitívan fogadják a fejlesztést, az
új hálózaton elérhető termékeket és ajánlatokat, ami visszaigazolja a hálózatfejlesztés fontosságát.
Jászfényszaru lakosait is érinti a fejlesztés, így számos itteni háztartás számára nyílt meg a lehetőség, hogy használhassa
a szupergyors technológiát.
A Magyar Telekom intenzív, teljes mértékben saját erőforrásból megvalósított hálózatfejlesztésének eredményeképp
már több mint 2,8 millió háztartásban elérhető a legalább 30 Mbps sebességű vezetékes szolgáltatás a Telekom
hálózatán.Közel 700 ezer háztartásban pedig Gigabit-képes optikai hálózat áll rendelkezésre.
A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan, folytatódik a 4G hálózat bővítése is, amely már elérte a 98%-os kültéri
lakossági lefedettséget. A Telekom otthoni- és mobil internet-szolgáltatásával így már együtt nyújtanak feledhetetlen
élményeket minden jászfényszarui számára.
A fejlesztések hozzájárulnak Magyarország digitális fejlesztéséhez,az országos szélessávú lefedettség megvalósulásához.
További információ a fejlesztésekről a telekom.hu/fejlesztes weboldalon olvasható.

„Fordulj, kispej lovam” – Meghívó néptánc gálára
5 évvel ezelőtt az ország 9 igen kiemelkedő
szakmai múlttal rendelkező férfi néptáncosa
elhatározta, hogy felvállalnak egy küldetést.
A cél az volt, hogy olyan kis településekre,
falvakba is eljusson élményszerűen a magyar
néptánckultúra, ahol egy ilyen színvonalú
produkció meghívására nincs anyagi lehetőség. Kivételes tánctudásukon túl mindannyian kitűnő lovasok is. Így aztán kínálkozott
a lehetőség, hogy lóra ülve, napi 30-40 km
megtétele után megérkezve egy településre
bemutassák közel 1,5 órás rendkívül magas
színvonalú előadásukat. Mindezt térítésmentesen, cserébe mindössze annyit kérnek az
adott település lakóitól, hogy róluk és lovaikról gondoskodjanak szállással és élelemmel.
Közülük volt egy az a Balla Zoltán, aki a
Jászság Népi Együttes tagjaként az első KIMIT-TUD győztese volt 1977-ben. Sajnos
ő az idén februárban tragikus hirtelenséggel
elhunyt. Barátai az idei 6 napos országjárásukat az ő emlékének szentelik, és ezért kiindulási pontként Galgahévízt választották.
A csapat több baráti szállal is kötődik Jászfényszaruhoz, ezért felajánlották, hogy szívesen betérnének egy este hozzánk. Ugyan
Jászfényszaru nem tartozik a hátrányos helyzetű települések közé és nincs is elszigetelve
a néptánckultúrától, hiszen közel 25 éve
kitűnően működő néptáncoktatás folyik településünkön, amely kiváló szakembereket
indított már újtára. Ennek ellenére mégis

nagy öröm az, hogy a magyar néptánckultúra
olyan ikonikus személyiségeit láthatjuk vendégül, akik követendő példaképek lehetnek
fiataljaink számára. Ők azok, akik a „Fölszállott a páva” című műsor közvetítéseinél ott
láthatók a háttérben koreográfusként, mentorként, felkészítő tanárként.
Június 12-én érkeznek hozzánk, és az
előadás 19 órakor kezdődik a művelődési
házban. Az Iglice Gyermeknéptánc Együttes

műsora után lépnek színpadra vendégeink.
Ezt követően táncház, közös vigadalom zárja
az estét. A produkció címe: „Fordulj, kispej
lovam…”
A belépés díjtalan. Szeretettel várunk minden táncost és táncolni kevésbé tudót, aki a
magyar zene- és néptánckultúrát szereti, egy
jó mulatságra.
Ézsiás Vencel és a Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtár
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Segélyhívó szám: ......................................................................... 112
Mentők, orvosi ügyelet: ............................................................... 104
Tűzoltóság: .................................................................................. 105
Rendőrség (Jászberény):............................................................. 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru):................................... (+36) 57/422-138,
...................... mobil: (+36) 70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Palócz Gábor): ................. (+36) 30/513-3312
Egészségügyi dolgozók elérhetőségei:
Dr. Palencsár Csaba ........ (+36) 57/424-113; (+36) 30/462-7976
Dr. Kovács Terézia: .......... (+36) 57/656-681; (+36) 70/567-4335
Dr. Sáfár Csilla: ................ (+36) 57/659-727; (+36) 30/519-5616
Dr. Kocsis András: ............ (+36) 57/655-256; (+36) 30/408-3202
Dr. Kakas Tünde fogorvos: .(+36) 57/424-264, (+36) 70/550-5645
Dr. Tóth Lajos János fogszakorvos ................ (+36) 30/304-7645
TIGÁZ – hibabejelentés: ......................................... (+36) 80/300-300
Falugazdász (Vincze-Járvás Katalin): .................. (+36) 70/436-4537
Vízmű-ügyelet: ...................................................... (+36) 70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet: ............................................... (+36) 70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés: ..................................... (+36) 40/28-28-28
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon: ......... (+36) 57/950-191
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon: ............. (+36) 57/522-460
Plébánia (Jászfényszaru): .................................... (+36) 30/3460-366
Polgárőrség: ......................................................... (+36) 30/2720-611
Közterület-felügyelő:.............................................. (+36) 30/611-3479
Jászfényszaru Város Önk. Hivatal titkárság ........... (+36) 57/520-101

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

Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány
Cím: 3000 HATVAN, Bercsényi u. 28.
Tel: 0036-20-248-0208, 0036-30-781-4356
ariar60@gmail.com
kutyasziv60@freemail.hu

MEGFELELŐ GAZDIK
KERESTETNEK!!!
Rufus

Az utcáról került befogásra, nem tudni mennyit kóborolt, kissé sovány, gerince, bordája kitüremkedik, de
egészséges és már jó kezekben van. Chipje nem volt, ezt
pótoltuk oltásaival együtt.
Benti tartásra adjuk ki, kicsiny mérete és rövid szőre
miatt rosszul viselné a mínuszokat!
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Programajánló
Június
2.
17:00
		

Trianoni megemlékezés a körforgalomnál,
majd szentmise a templomban

4.		

Fogathajtó verseny a lovaspályán

5.

Egyházközösségi nap a Kisiskolában

13:30

6.
10:00
		

Menaságra repülj – Faragó Annamária
dokumentumfilmjének vetítése a művelődési házban

12. 19:00
		

Fordulj, kispej lovam – néptáncgála
a művelődési házban

17.

Iskolai ballagási ünnepség a Nagyiskolában

9:00

18. 18:00
		

Régi idők rockzenéje – Golf Együttes
Pagoda koncertje a főtéren

19-23.		

Iskolai napközis tábor

20.

17:00

Te Deum tanévzáró szentmise és bizonyítványosztás

21. 16:00
		
		

Gyere velünk a múzeumba! „Büdösbogár, vesevirág,
sasköröm” – A jász hímzés múltja és továbbélése c.
programra – buszindulás Jászberénybe

23-25.		

Jász Világtalálkozó Jászladány

23-26.		

Iglice – néptáncos edzőtábor Szigetmonostoron

24. 10:00
		

II. Teakupa – kispályás labdarúgó torna
a sportpályán

24-25.		

Országos Múzeumok éjszakája

29.

16:00

A hasán spórol az ember” – A hagyományos jász
paraszti konyha ételei c. előadás a Jász Múzeumban
Jászberényben – busz indulása

Régi idők rockzenéje
A GOLF együttes koncertje
2017. június 18-án (vasárnap)
18 órai kezdettel
Helyszín: Jászfényszaru Főtér, Pagoda
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
5126 Jászfényszaru, Szent István út 1.
Időpont: 2017. Június 6. 10 óra

A teaházban folyamatosan működik
		 a játszóház, csináld magad klub,
		 filmklub és a gasztro klub.
Időszaki kiállítások
· Maldrik Gábor tűzzománc kiállítása a Régi Kaszinó étteremben
· Zene és képzőművészet – általános iskola rajzpályázatának kiállítása
a művelődési házban
· 1954-es berni labdarúgó
VB-döntő képekben – a művelődési házban május 27-től
Állandó kiállítások
· Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház)
· Jézus és a 12 apostol – Penczner Pál grafikái
		
a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Időszalag – Sisa József tűzzománca a Városháza dísztermében
Bővebb információ a www.jaszfenyszaru.hu honlapon és a facebookon.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Színházbérlet Szolnokra
Aki szeretne csatlakozni a Szigligeti Színház Örkény bérleteseinek
táborához, azt szeretettel várjuk! A vasárnap délután 3 órakor kezdődő
előadásokra mindig 1 órakor indul a különjáratú busz.
A 6 produkcióra szóló bérletek ára változatlan:12.500, 10.500,
8.600 Ft. Azokat most kell megvásárolni, míg a buszköltséget az
előadások napján fizetik a résztvevők. Előadások: Janika, Fekete Péter, Fizikusok, Lili bárónő, Machbeth, Csoportterápia. A sokat ígérő műsorterv és minden egyéb információ megtekinthető a színház
honlapján (www.szigligetiszinhaz.hu). Jelentkezés, a régi bérletesek
bérletmegújítása, a bérletek árának kifizetése és bővebb felvilágosítás Bordásné Kovács Katalinnál a 422-137-es, a 70/4316113-as telefonszámokon vagy személyesen június 16-ig!
Katinka
Mi újság Fényszarun? · Jászfényszaru város lapja
Kiadja: Jászfényszaru Város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság elnöke: Bordásné Kovács Katalin
Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné Olvasószerkesztő: Kotánné Kovács Tímea
Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Címfotó: Virágok a parkban · Fotó: Tanczikó Ruis Beatrix
Lapzárta minden hónap második hétfője
A szerkesztőség címe: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár,
5126 Jászfényszaru, Szent István u. 1.
Mobil: +36-70/673-7618 · E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com
http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html
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